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

 
 

สารบัญ 
 

หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  5 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

5 
5 
5 
5 
5 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  6 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

6 
7 
7 
 
9 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 10 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 12 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
12 
12 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 12 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
12 
12 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 13 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

13 
 

13 
13 
14 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management)  

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผศ.น้ าผึ้ง  ไขว้พันธุ์    
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    1.ผศ.ดร.ธนากร  ปักษา 

 
 
 

  ตอนเรียน  A1,B1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 506 ในมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชัว่โมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

1. แนวความคิด การวางแผนและการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ 

3 3 ไม่มี 

2. แนวความคิด การวางแผนและการ
บริหารเชิงกลยุทธ์  (ต่อ) 

3 3 ไม่มี 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์การ       

3 3 ไม่มี 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์การ  (ต่อ)      

3 3 ไม่มี 

5. การก าหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและกล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ 

3 3 ไม่มี 

6. การก าหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและกล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ  (ต่อ) 

3 3 ไม่มี 

7. การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 3 3 ไม่มี 
8. การด าเนินกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ 

3 3 ไม่มี 

9. การควบคุมและการประเมินผลทางกล
ยุทธ์ 

3 3 ไม่มี 

10. การควบคุมและการประเมินผลทาง
กลยุทธ์  (ต่อ) 

3 3 ไม่มี 

11. การจัดท าแผนธุรกิจ 3 3 ไม่มี 
สอบกลางภาค 3 3 ไม่มี 
12. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 3 3 ไม่มี 
น าเสนอรายงานกลุ่ม 3 3 ไม่มี 
สอบปลายภาค 3 3 ไม่มี 

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

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและต่อเพ่ือนในกลุ่ม  
2. ให้ท าโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพ่ือ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน  
3. เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4. เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณยา
บรรณในวิชาชีพของตนเพ่ือให้มีคุณธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

ความรู้ 1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์  

 2. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการ
ตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
3. มีการแบ่งกลุ่มในการท ารายงาน การน าเสนอ
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

รายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม  
4. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบสาระ
สนเทศที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการวางแผน การก าหนด
กลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รู้จักแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในการท างานร่วมกับผู้อื่น  

 
 
 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
ค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
2. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ในบริบทที่ หลากหลาย  เช่น  การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์การแข่งขัน เพ่ือฝึกวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่ก าหนด 
โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และน าเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้น
ความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 
เพ่ือดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้ น า  ผู้ ตาม ได้ อย่ างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สายวิชาชีพของตนเอง 
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าหรือเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน 
ท าให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานในการ
ท างานเป็นทีม และรู้จักการควบคุมตนเอง 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

3. การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก
กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มหรือทีม 
จะท าให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมาก
ขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก 
Website สื่ อ ก ารส อน  e-learning แ ล ะก ารท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  
2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ  
3. ให้นักศึกษาศึกษาค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และศัพท์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือ
พัฒนาความรู้ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง  และรู้จักการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน  ฝึกให้ท ากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้
ให้มากขึ้น  มีการท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  และจัดให้มีสื่อการสอนที่กระชับและ
เข้าใจง่าย  เพ่ือประหยัดเวลาในการสอนให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น  เนื่องจากเนื้อหามีจ านวนมาก  
ส าหรับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้คือ ผู้เรียนไม่ตระหนักใส่ใจรับผิดชอบในการส่งงาน
ตามที่ผู้สอนได้มอบหมาย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกที่ดี 
ต้องพยายามฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากกว่านี้ 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 29 
B1 34 
รวม 63 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 29 
B1 34 
รวม 63 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
B1 0 
รวม 0 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

A 1 4 0 0 1 2 
B+ 3 10 0 0 3 5 
B 18 62 9 27 27 43 

C+ 6 20 8 23 14 22 
C 1 4 7 20 8 13 

D+ 0 0 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 

ไม่สมบูรณ ์(I) 0 0 9 27 9 15 
ขาดสอบ (M(I*)) 0 0 0 0 0 0 

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

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0 1 3 1 0 
รวม 29 100 34 100 63 100 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน  
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
เวลาที่ใช้ในการสอนค่อนข้างน้อยมีเวลาจ ากัด 
ท าให้ก าหนดเวลาประเมินไม่ค่อยแน่นอน  
 

ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
รับการประเมิน  

       
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ข้อสอบอัตนัยค่อนข้างออกยาก เนื่องจาก
เสียเวลาในการออกค าตอบที่เป็นตัวเลือกหลาย
ตัว  

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

 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผล
รายวิชาและเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน  
 

สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง  

 
หมวดที ่4  ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) ผลกระทบ 

คอมพิวเตอร์เก่าภาพไม่ชัด  บางครั้งเครื่องเสีย       
ไม่มีอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน  

ยากล าบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
นักศึกษาได้รับหนังสือช้า  นักศึกษาไม่มีหนังสือประกอบการเรียนและที่

ส าคัญต้องเปลืองเงินค่าถ่ายเอกสาร  
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

นักศึกษาส่วนใหญ่จะประเมินด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุและผล ถ้าชอบอาจารย์ท่านใดก็จะ
ประเมินให้ดี แต่ถ้าไม่ชอบอาจารย์ท่านใดก็จะประเมินให้ไม่ดี  
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1  

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินด้วยเหตุและผล  
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

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

    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1  
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษา

เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และได้
แนวทาง  การปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิชาองค์การและการจัดการ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
รายวิชาหลักการตลาด เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา  
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. เพ่ิม/ตัดเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม 
2. ให้ความส าคัญด้านการปฎิบัติจริงรวมทั้ง
ทฤษฎี  

ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์  และ
สามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง  

 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอน  เพิ่มตัวอย่าง  ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากข้ึน  จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้น
ให้เกิดความตั้งใจเรียน  เชิญวิทยากรภายนอกมาน าเสนอ ประชุมกับอาจารย์ในหลักสูตร ถึงแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  

 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์มาให้ความรู้ใหม่ ๆ พร้อม
ทั้ง                      
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ 
2. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน 
 

สัปดาห์ที่ 3  
ระหว่างสอน 

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

 
 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ เช่น บริษัท สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงด้านการ

จัดการ    เชิงกลยุทธ์หรือจัดให้มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมใช้งานจริง  
 

 
 
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา                  ผศ.น้ าผึ้ง ไขว้พันธุ์    
 
          ลงชื่อ......................................................วันที่รายงาน                                                          
    
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา                             ผศ.ดร.ธนากร ปักษา                
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         28 ธันวาคม 2561    
. 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         4  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       4 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)     4 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน   4 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    4 
5. สถานที่เรียน        4 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    5 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    5 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      8 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน   9 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน     11 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     17 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      17 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    18 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     18 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     19 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     19 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  19 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     19 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     19 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  19 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      19 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        19 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    19 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      19 

 
 
 



3 
 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 6 แผนการปรับปรุง         21 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ    21 
      ในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา     21 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป   21 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา   21 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะวิทยาการจัดการ        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653004 
 

การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship)              
3(3-0-6) 

 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ 
 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์   
อาจารย์ผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ ตอนเรียน A1  
  ตอนเรียน B1  
   

 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 
 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5   ห้อง 506 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

แนะน าราย วิชา ท าความ รู้จัก
นักศึกษา อธิบายกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในชั้นเรียน พร้อมบรรยาย 
ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ์
การวัดและการประเมินผล 
บทที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
ความหมายและธรรมชาติของ
ธุรกิจ 
ความหมายของ “ก าไร” 
หน้าที่ของการบริหารธุรกิจ  
สภาพแวดล้อมภายนอกของการ
ประกอบธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมห
ภาค 
สภาพแวดล้อมด้านประชากร
และสังคม 
สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและ
การเมือง 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 2 รูปแบบองค์การธุรกิจ 
การจ าแนกประเภทธุรกิจ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ขนาดของธุรกิจและมูลค่า
สินทรัพย์ถาวร 
การแบ่งประเภทธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนการค้า 
รูปแบบองค์การธุรกิจ 
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 

3 3  



6 
 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด 
สหกรณ์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
บทที่ 3 การจัดการ 
ความส าคัญของการจัดการ 
ความหมายของการจัดการ 
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ระดับของการจัดการ 
ทักษะที่ส าคัญทางการจัดการ 
หน้าที่หลักทางการจัดการ 
การวางแผน 
การจัดองค์การ 
การน าองค์การ 
การควบคุม 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 4 การตลาด 
ความส าคัญและความหมายของ
การตลาด 
ประเภทของตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภคและการหา
ข้อมูลทางการตลาด 
การตลาดตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 5 การจัดการการ
ด าเนินงาน 
การจัดการการด าเนินงานและ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
การแข่งขนัด้วยการตอบสนองต่อ
ลูกค้า 
การแข่งขันด้วยประสิทธิภาพ 

3 3  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

การแข่งขันด้วยคุณภาพ 
การจัดการโซ่อุปทาน 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
บทที่ 6 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของการบัญชี 
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทาง
ธุรกิจไปสู่รายงานทางการเงิน 
ประเภทของการบัญชี 
หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีไทย 
ประเภทของงบการเงิน 
รายการแสดงในงบการเงิน 
ความสัมพันธ์ของรายการทาง
บัญชีตามสมการบัญชี 
กระบวนการจัดท าบัญชี 
รูปแบบของงบการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงิน 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
บัญชี 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 7 การบริหารการเงิน
ส าหรับผู้ประกอบการ 
ความหมายของการบริหาร
การเงิน 
เป้าหมายขององค์การ และ
เป้าหมายของการบริหารการเงิน 
หน้าที่ของการบริหารการเงิน 
ฝ่ายการเงินในโครงสร้างองค์การ
ธุรกิจ 
หลักการส าคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงิน 

3 3  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ตลาดการเงิน 
ประเภทของหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
จริยธรรมกับการบริหารการเงิน 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
บทที่ 8 ผู้ประกอบการ 
การสร้างผู้ประกอบการ 
ความหมายของผู้ประกอบการ 
การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
แนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ 
สิ่งจูงใจส าหรับผู้ประกอบการใน
การประกอบธุรกิจ 
การเตรียมพร้อมเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ความล้มเหลวของผู้ประกอบการ 
แผนธุรกิจ 
ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและกฎหมาย 
แหล่งจริยธรรม 
ทฤษฎีจริยธรรม 
จริยธรรมธุรกิจและการจัดการ
จริยธรรม 
คุณค่าจริยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบ

3 3  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ของธุรกิจ 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจขนาดย่อม 
ปัญหาจริยธรรมในธุรกิจ 
ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจขนาดย่อม 
ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
บทที่ 10 ภาษีอากรส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของภาษีอากร 
วัตถปุระสงค์ในการจัดเก็บภาษี 
ประเภทของภาษีอากร 
บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
อากรแสตมป์ 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีอ่ืน ๆ 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีป้าย 
ภาษีสรรพสามติ 
การตรวจสอบและการประเมิน
ภาษี 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 11 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
ความหมายของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
ระดับการพัฒนาเข้าสู่ตลาด
ระหว่างประเทศ 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ

3 3  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ธุรกิจระว่างประเทศ 
วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศ 
ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า  
การช าระเงินระหว่างประเทศ 
การเตรียมพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจการส่งออก 
พิธีการส่งออก 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
บทที่ 12 เทคโนโลยีในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
เวิลด์ไวด์เว็บ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของสารสนเทศ 
ภาษาโปรแกรม 
ภาษาเคร่ือง 
ภาษาแอสแซมบลี 
ภาษาระดับสูง 
ภาษายุคที่ 4 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ภาษา JAVA 
ภาษา XML 
ภาษา Jini 
ช่องทางการสื่อสาร Common 
Gateway Interface 
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีไร้สาย 
พัฒนาการของเทคโนโลยีไร้สาย 
มาตรฐานของเครือข่ายไร้สาย 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการช าระเงินส าหรับการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3 3  



11 
 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

บทที่ 13 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
แผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
สภาพแวดล้อมของการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
การวิเคราะห์อุปสงค์ 
การวิเคราะห์คู่แข่ง 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนการตลาด 
การตรวจสอบส าหรับการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนประสมทางการตลาด 
สินค้า 
ราคา 
สถานที ่
การส่งเสริมการขาย 
การสร้างตราสินค้า 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

บทที่ 14 การจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดการความรู้ 
ประเภทของความรู้ 
เทคโนโลยีส าหรับการจัดการ
ความรู้ 
ระบบการจัดการการใช้งาน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การวางแผนทรัพยากรองค์การ 
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
การจัดการโซ่อุปทาน 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ทักษะการจัดการส าหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 3  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ความเป็นผู้น าในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
กรอบการประเมินความเสี่ยง 
กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การด าเนินการจัดการความเสี่ยง
ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
นโยบายและวิธีการด าเนินงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
บทที่ 15 การก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การก าหนดกลยุทธ์และการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนของกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์สภาพภายในของ
ธุรกิจ 
การวิเคราะห์โซ่คุณค่า 
โซ่คุณค่าเสมือน 
โซ่คุณค่าทางการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมหลักในโซ่คุณค่า 
กิจกรรมที่สนับสนุนโซ่คุณค่า 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของธุรกิจ 
การคุกคามของผู้แข่งขันหน้า
ใหม่ในอุตสาหกรรม 
ความต้องการทุน 
ขนาดของเศรษฐกิจ 

3 3  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
การสลับค่าใช้จ่ายกับต้นทุน 
การเข้าถึงช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัย
การผลิต 
การคุกคามของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทดแทน 
ความเข้มแข็งของการแข่งขัน
ระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับการ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

รวม 45 45  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเร่ืองของความ
รับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  

 
 
 
 
 

 ผู้เรียนจ านวน 15 คนส่งงาน
ไม่ทันตามก าหนดเวลา 
เนื่องจากขาดวินัย ความ
รับผิดชอบต่องาน ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน  
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

2. ให้ท างานกลุ่มและงานเดี่ยว เพ่ือ
พิจารณาความรับผิดชอบความ
ซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน 

 จึงได้แจ้งให้นักศึกษา
พิจารณาการด าเนิน โดยที่มี
จ านวน 3 คนปรับแก้ไข
ติดตามอีก 12 คนยังคง
เพิกเฉย 
 

ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บรรยายหัวข้อรายละเอียด โดย
ใช้สื่อ PowerPoint และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนประกอบการ
บรรยายโดยให้นผู้ศึกษามีส่วน
ร่วมในการสอน โดยการจัดให้มี
การตอบค าถามจากกรณีศึกษา 
หรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้
ศึกษาเป็นส าคัญและการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
สถานการณ์จริง และการจัดท า
แผนธุรกิจส าหรับกิจการโดย
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3. มอบหมายงานให้ผู้ศึกษาฝึกฝน
จากกรณีศึกษา โดยก าหนดให้อยู่
ในเนื้อหาของการท างานเดี่ยว 
การท างานกลุ่ม การเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาแผน
ธุรกิจโดยการหาความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เรียนจ านวน  12  คนขาด
การวางแผนการท างาน ขาด
ทักษะกระบวนการคิดอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน ทักษะ
บูรณาการความรู้ ไม่สรุป
การท างานในสมุด และไม่
ขวนขวายมารับหนังสือไม่
อ่านศึกษาตามที่ผู้สอนได้
สรุปในวิชาเรียน และ
ระหว่างการจัดท ากิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

2. มีการประยุกต์ความรู้และทักษะ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม กับกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็น
ปัญหา และน ามาสู่การจัด
น าเสนอแผนธุรกิจ/โครงการจิต
อาสาเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 

 
 
 
 

      
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2. กรณีงานกลุ่มให้ผู้ศึกษาเขียน
แผนธุรกิจและน าเสนอแผนธุรกิจ 
กลุ่มละไม่เกิน 3  คน โดยเลือก
หัวข้อที่สนใจด้านการด าเนินการ
ของธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 
เพ่ือเตรียมการส าหรับกิจการ 

3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารกับผู้อ่ืน และการ
ท างาน การเขียนแผนธุรกิจ/
โครงการ 

4. มีการฝึกให้มีลักษณะการเป็น
ผู้น า การเป็นผู้ตาม การให้ความ
คิดเห็นและการรับฟังความเห็น
จากผู้อ่ืน 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก 
ต ารา เว็บไซต์ Youtube สื่อการ
สอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
เขียนแผนธุรกิจ/โครงการ และ
การน าเสนอแผนธุรกิจเพื่อ
ประกอบการพิจารณาและการ
ตัดสินใจ 

2. น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความ
น่าสนใจในธุรกิจ การน าเสนอ
ผ่านคลิปวีดิทัศน์ กลุ่มใน 

 
 
 
 
 

 ผู้เรียนจ านวน 60 คน ขาด
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน
การจัดท าแผนธุรกิจเพื่อ
จัดส่งให้ผู้สนอตรวจสอบเป็น
ระยะ เนื่องจากไม่เห็น
ความส าคัญของการเขียน
แผนธุรกิจเพ่ือการสร้างุรกิจ
ใหม่ 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
1. ผู้สอนให้ผู้ศึกษาส่งผลของการน าเสนอแผนธุรกิจ/โครงการใช้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานในองค์การ และการจัดการเรียนการสอน 
2. ผู้ศึกษาควรมีกิจกรรมที่สร้างความกระตือรือร้น มีความตระหนัก ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เพ่ิมเติมและน าเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการด าเนินงานให้มากกว่านี้  
3. มอบหมายชิ้นงานที่หลากหลายให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีทักษะในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ล าดับขั้นตอนการท างาน และการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และมีความ
ละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 41 
B1 33 
รวม 74 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 37 
B1 30 
รวม 67 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 - 
B1 - 
รวม - 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

A 3 7.32 - 0.00 3 4.05 
B+ 1 2.44 - 0.00 1 1.35 
B 4 9.76 1 3.03 5 6.76 

C+ 5 12.20 - 0.00 5 6.76 
C 11 29.27 8 24.24 20 27.03 

D+ 3 7.32 6 18.18 9 12.16 
D 9 21.95 15 45.45 24 32.43 
F 4 9.76 3 9.09 7 9.46 

ไม่สมบูรณ์ (I)       
ขาดสอบ(M(I*))       

ผ่าน (P,S)       
ไม่ผ่าน (U)       

ยกเลิกรายวิชา(W)       
รวม 41 100.00 33 100.00 74 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ผู้ศึกษาจ านวน 7 คน ขาดความใส่ใจ ขาดความตั้งใจในการท างานกลุ่มและงานเดี่ยว การติดตามงาน 
การไม่ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ และไม่พยายามทบทวนบทเรียน ขาดความใส่ใจ และไม่ตั้งใจท างานตามที่
ได้รับมอบหมายตามท่ีควรจะเป็น จึงไดเ้ฉพาะคะแนนสอบค่อนข้างน้อย  
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของการ
เขียนแผนธุรกิจ/โครงการ มากเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
มอบหมายงานเร่ิมเขียนแผนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของ
การเรียน 

ผู้ศึกษาควรตระหนักถึงความรับผิดชอบ ใจ มุ่งมั่น 
ติดตามงานเป็นระยะพร้อมจัดตารางการท างาน
ของคู่ให้ชัดเจน 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การสังเกตและสอบถามผู้ศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของผู้ศึกษารายบุคคลและรายคู ่
 
 
- ผลการประเมินการท างานแผนธุรกิจ 

- ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบค าถามระหว่างเรียนได้ 
- ผลงานของผู้ศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง 
 
- ผู้ศึกษาเขียนแผนธุรกิจได้ แต่ผลงานไม่ละเอียด
และเป็นการกรอกแบบให้จบงานเท่านั้น มีเพียง
ร้อยละ 5 ที่ผลงานอยู่นะดับดีมาก 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

การใช้ทรัพยากรจากกิจกรรมอย่างคุ้มค่า ผู้เรียนต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและมี
การวางแผนการน ากลับมาให้ใหม่อีกคร้ัง 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          ใช้ผลการประเมินจากการประเมินการสอนของผู้ศึกษาออนไลน์ 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

ผู้สอนสรุปสาระน าเสนอในที่ประชุมผู้สอน เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมให้ความเห็นใน
กรณีที่ต้องมีการพิจารณาร่วมกัน 

 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 2.1.1 นักศึกษาจ านวน 7 คน ขาดความรับผิดชอบอย่างมาก ส่งงานที่ไม่มีคุณภาพและไม่ติดตาม
งานได้รับมอบหมายตามข้อก าหนดเวลา  
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 ได้ก าหนดการส่งงานตามที่ระบุเวลาการส่งงานที่ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น คร้ังต่อไปควรมีข้อก าหนดทางสัญญา หรือส่งข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน
ไม่รับผิดชอบให้ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะการเรียน (การเงิน) ทราบเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- เพ่ิมเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือให้ผู้ศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติในการน าเสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจมาก
ขึ้น 

- ผู้ศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปัญญา และ
อภิปรายร่วมกันมากข้ึนท าให้ผู้ศึกษาสามารถเขียน
แผนธุรกิจดิจิทัลได้ดีขึ้น 

 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ปรับปรุงแผนการสอน 
- จัดตารางที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้
ศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน 

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
จะจัดการศึกษาถัดไป 

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์   
ต้องประสงค์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
1. ควรฝึกความรับผิดชอบให้ผู้ศึกษาทีฝ่ึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีล าดับขั้นตอน  
2. ควรก าหนดให้ผู้ศึกษาศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษาหรือแผนตัวอย่าง  
3. ควรฝึกให้ผู้ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเลือกงานที่พัฒนากระบวนการคิดของตนและความ

รับผิดชอบต่อกลุ่มให้มากข้ึนกว่าเดิม 
 
 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์           
                                                              
 ลงชื่อ     วันที่รายงาน     25 ธันวาคม 2561                 
 
อาจารย์สอนรายวิชา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์          
                                                     
 ลงชื่อ     วันที่รายงาน      25 ธันวาคม 2561         
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ภาคการศึกษา 1/2561 

 
 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653113 
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 

 (Data Processing and Analysis in 
Business Research) 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สารบัญ 
 
หมวด                   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         47 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       47 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)     47 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 3 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    47 
5. สถานที่เรียน        47 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    47 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    47 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      48 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน   48 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     50 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     51 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      51 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    51 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     51 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     51 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     52 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 52 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     52 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     53 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  53 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      53 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        53 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    53 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน                53 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        54 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   54 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    54 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  54 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  54 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3653113  การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Data Processing and Analysis in Business Research) 
3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไมมี่ 

3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ  
อาจารย์ผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ ตอนเรียน A1, B1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

5. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย 4 4  
การจัดท ารายงานการวิจัย 8 8  
ข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย 4 4  
การใช้งานโปรแกรมส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

8 8  

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 4 4  
การก าหนดลักษณะผลลัพธ์และ
การน าไปใช้ 

4 4  
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หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
สถิติเชิงอนุมาน 8 8  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 8 8  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 

4 4  

การน าเสนอผลและประเมินผล
งานการวิจัย 

4 4  

รวม 56 56  
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเรื่องของความ
รับผิดชอบ ต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความ ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม    

2. ให้ท าโครงงานวิจัยในลักษณะ
รายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรู้ 
ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน  

 
 
 
 
 
 
 

  

ความรู้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน 
โดยการจัดให้มีการตอบค าถาม
จากกรณีศึกษา หรือออกมาท า
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้  

2. การแบ่งกลุ่มในการท ารายงาน 
การน าเสนอรายงาน และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  

3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า 
เกี่ยวกับการวิจัย และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ และ
จ าเป็นในการท างานวิจัย ที่
ต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยเน้น
สถานการณ์จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อโดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมโดยการจัดให้มีการตอบ
ค าถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา หรือ
ออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้  

2. บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้
มอบหมายในภาคการศึกษา โดย
เริ่มต้มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คิด วิเคราะห์ วางแผน 
ด าเนินการ ออกแบบ
แบบสอบถาม และประมวลผล  

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท า
รายงานที่ก าหนดโดยใช้ความรู้
วิชานี้ และน าเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกัน
เป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนใน
วิชากับปัญหาที่ก าหนด  

2. มอบหมายงานในลักษณะงาน
กลุ่ม  

 
 
 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการ
สอน ฐานข้อมูลงานวิจัย และท า
รายงานโดยเน้นการน าบทความ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หรือข้อมูลที่มีสถิติอ้างอิง จาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอ
รายงานที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้รูปแบบ
เอกสารรายงานและแฟ้มข้อมูล  

3. น าเสนองานด้วยสื่อภาพเลื่อน
และส่งรายงานในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลผ่านสื่อไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

อาจารย์ควรจัดสอบย่อยนักศึกษาทุกสองสัปดาห์ นักศึกษาควรได้ศึกษางานวิจัยในบทความ
ทางวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยของหน่วยงานที่มีความต้องการผลการวิจัย จะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจการลักษณะและรูปแบบของการท างานในองค์กรการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ 
นอกจากนี้องค์ประกอบที่ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ จะท าให้นักศึกษาสร้างความเข้าใจวิเคราะห์ออกแบบ 
ประมวลผลการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 33 
B1 33 
รวม 66 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
(จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 32 
B1 33 
รวม 65 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
B1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

A 4 12.12 0 0.00 4 6.06 
B+ 3 9.09 2 6.06 5 7.58 
B 9 27.27 4 12.12 13 19.70 

C+ 11 33.33 4 12.12 15 22.73 
C 2 6.06 9 27.27 11 16.67 

D+ 1 3.03 5 15.15 6 9.09 
D 1 3.03 2 6.06 3 4.55 
F 1 3.03 0 0.00 1 1.52 
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ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่สมบูรณ ์(I) 1 3.03 7 21.21 8 12.12 
ขาดสอบ(M(I*)) 0 0 0 0 0 0 

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0 0 0 0 0 
รวม 33 100.00 33 100 66 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  นักศึกษาบางส่วนไม่มีความมุ่งมั่นในการเรียน ขาดเรียนบ่อย ไม่ติดตามงาน ไม่สอบถามเมื่อ
พบปัญหา  
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี  

 
    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ของ นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ  

การตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมวิชาชีพ และ
คุณธรรมของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ซึ่งได้
พยายามปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว 
เช่น การคัดลอกชิ้นงานของผู้อ่ืน การอ้างอิงเนื้อหาใน
งานวิจัย การทุจริตเมื่อท าการทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน เป็นต้น 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1. ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก
การสัมภาษณ์นักศึกษา 
 

1. มีการให้รายงานความคืบหน้าของรายงาน
แบบอิสระ และแบบระบุวันที่แน่นอน  
2. จัดท าการสอบก่อนเรียน-หลังเรียนทุก
บทเรียน  (10 บท)  
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ปลั๊กไฟในห้องเรียนมีไม่เพียงพอ หรือบางจุดไม่
ปล่อยสัญญาณให้ใช้งาน มีการช ารุดในบางจุด  

เกิดการช๊อตเมื่อใช้ปลั๊กพ่วงสายไฟ อาจส่งผล
ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เสียหายได้  
 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
  เนื้อหา ข้อก าหนด ทฤษฎีในรายวิชามีมาก ในขณะที่นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ประมวลผลงานวิจัยทางธุรกิจ ท าให้ไม่สามารถมองภาพรวมและไม่เข้าใจหลักการประมวลผลงานวิจัย
ของธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษายังขาดความละเอียดรอบครอบ ขาดความเอาใจใส่ในการท างาน  
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

กระชับเนื้อหา ข้อก าหนด ทฤษฎีในรายวิชา พัฒนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประมวลผลงานวิจัย
ทางธุรกิจให้เห็นภาพรวมชัดเจนยิ่งขึ้น หากระบวนการเสริมการกระตุ้นความละเอียดรอบครอบ และ
สร้างความเอาใจใส่ในการท ารายงาน  
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษาอยากให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าของ
รายงานควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีเพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานได้ทันตามก าหนดเวลา และท าให้เข้าใจ
เนื้อหาในส่วนที่เป็นทฤษฎีมากขึ้น  
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

จัดให้มีการฝึกเพ่ิมเติมโดยใช้เป็นช่วงเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้นักศึกษาจัดกลุ่มและ
ท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเพิ่มข้ึนนอกเวลาเรียน 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

มีแบบฝึกหัด หรือการทดสอบเป็นระยะ เพ่ิมการทดสอบปฏิบัติในบางบท 
 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ไม่มี 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ิมการจัดท ากรณีศึกษา
ส าหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เพ่ิมเติม  

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป  

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

1. ควรก าหนดให้นักศึกษาไปเข้าประชุม สัมมนาในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัย
ในชุมชนเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็น และสัมผัสกับประโยชน์จากแนวโน้มของงานวิจัยได้อย่างชัดเจน 

2. ควรจัดให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และการเสริมความรู้ทางด้าน
งานวิจัยต่าง ๆ 
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ     .      
                                                              
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         25 ธันวาคม 2561          .     
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ     .               
                                                     
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน        25 ธันวาคม 2561           .     
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
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มคอ. 5 

สารบัญ 
 
หมวด           หนา 

 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป         1  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       1 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)     1 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)   1 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา    1 
5. สถานท่ีเรียน        1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    1 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    1 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน      2 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน   2 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     4 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     4 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน      4 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    4 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W)     4 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     4 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     5 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 5 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     5 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ     5 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  5 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      5 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        6 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    6 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      6 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        6 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ   6 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    6 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  6 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     6 
      ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
(Information System for Business Management)  

3(3-0-6) 

 2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
        ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุภารัตน   คุมบํารุง  
อาจารยผูสอน    อ.กนิษฐา  ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2561 
5. สถานท่ีเรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
ความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 3 3  
บทบาทของระบบสารสนเทศใน
องคกร 

3 3  

โครงสรางของระบบสารสนเทศ 3 3  
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ 6 6  
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน
อุปกรณ 

3 3  

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน
ชุดคําสั่ง 

3 3  

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน
การสื่อสาร 

3 3  

การจัดการฐานขอมูล 3 3  

3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
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หัวขอ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
ระบบอัจฉริยะทางธรุกิจ 3 3  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 3  
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 3 3  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม 

3 3  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 3  
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 3 3  

รวม 45 45  

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของ
ความรับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ
ตนเองและเพ่ือนในกลุม  
2. ใหทําโครงงานกรณีศึกษา
หรือรายงานกลุม เพ่ือพิจารณา
ความรับผิดชอบความซ่ือสัตย
ตอ หนาท่ีเม่ือไดรับมอบหมาย
งาน และความตรงตอเวลาใน
การสงงาน 

   

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียด
ตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบ การบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

ดวยการจัดใหมีการตอบคําถาม
ทายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิ จ ก ร ร ม ห น า ชั้ น เรี ย น ท่ี
เก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. ก ารแบ งกลุ ม ใน ก าร ทํ า
รายงาน การนําเสนอรายงาน 
และการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 
เก่ียวกับระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจรูปแบบตางๆ โดยใชสื่อ
มัลติมีเดีย  พรอมตั้งประเด็น
คําถามและนําเสนอ 

ทักษะทาง
ปญญา 

1. บรรยายหั วขอ โดยใชสื่ อ 
PowerPoint ป ระ ก อ บ ก า ร
บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมโดยการจัดให มีการตอบ
คํ าถ าม ท าย บ ท เรี ย น ห รื อ
ออกมาทํากิจกรรมหน าชั้ น
เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษา
ทํารายงานท่ี กําหนดโดยใช
ความรู วิ ชานี้  และนํ าเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปราย
กลุม 

   

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําสารสนเทศ
องคกรรวมกันเปนกลุมโดยเนน
การประยุกตใชความรูท่ีเรียน
ใ น วิ ช า กั บ ก า ร ทํ า ง า น
สารสนเทศองคกร 
2  มอบหมายงานท้ังท่ีเปนงาน
เดี่ยวและงานกลุม   

   

ทักษะการ
วิเคราะห 

1.มอบ ห มายงาน ให ศึ กษ า
ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง จ า ก 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

การส่ือสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Website สื่ อ ก า ร ส อ น  e-
learning และทํารายงานโดย
เนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ี
นาเชื่อถือ 
2.กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ
รายงาน ท่ี ได จากการศึกษา
ค น ค ว า โ ด ย ใ ช รู ป แ บ บ
เอกสารรายงานและแฟมขอมูล  
นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อน
และส งราย งาน ใน รูป แบ บ
ไฟลขอ มูลผ านสื่ อไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ควรมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดประสบการณจริงและสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง   
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 33 
B1 33 
รวม 66 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 31 
B1 32 
รวม 63 

 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 - 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน
(คน) 

คิดเปนรอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

คิดเปนรอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

คิดเปนรอย
ละ 

A 0 0 0 0 0 0 
B+ 1 3.03 0 0 1 1.56 
B 10 30.30 0 0 10 15.15 

C+ 7 21.22 3 9.09 10 15.15 
C 10 30.30 11 33.33 21 31.82 

D+ 1 3.03 6 18.19 7 10.61 
D 0 0 2 6.06 2 3.03 
F 2 6.06 1 3.03 3 4.54 

ไมสมบูรณ (I) 2 6.06 10 30.30 12 18.18 
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 33 100 33 100 66 100 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
    ไมมี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- - 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- พฤติกรรมการเรียนรู/สวนรวมในชั้นเรยีน  
 
 
- งานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน 

- ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได และมีสวน
รวมกับการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 
- ผลงานของผูเรียนท่ีตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑ
ปานกลาง 
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

- สัญญาณ wifi ขัดของ - การทํากิจกรรมในชั้นเรียน เชน การคนหาขอมูล
เพ่ิมเติม เปนตน เกิดความติดขัด 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       
   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือระดม
สมอง และหาขอมูลสรุปภาพรวมของปญหา
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
ใหทันสมัยในภาคเรียนถัดไป 

- ผูเรียนยังไมเขาใจในเรื่องของระบบสารสนเทศ 
จึงมอบหมายงานให โดยการดูแลระบบสารสนเทศ
ของหลักสูตรท่ีนักศึกษารุนพ่ีไดทําการพัฒนาข้ึน 
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในระบบสารสนเทศ
มากยิ่งข้ึน และไดใชงานระบบงานจริง 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     - 
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3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
- - - 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรมีการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ในหนวยงานธุรกิจ 
 
 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:      ผศ.สภุารัตน คุมบํารุง                                     .      
                                                              

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         2 มกราคม 2562           .     
 

อาจารยสอนรายวชิา:                  ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก                                                           .   
                                                                 

 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         2 มกราคม 2562           .     
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษา 1/2561 
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ              
                       

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน                                            3(2-2-5) 

(Introduction to Web Programming) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
      ไมมี 
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน   
อาจารยผูสอน    1. ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน 

2. ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง       
 

    ตอนเรยีน B1 
    ตอนเรยีน A1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2561 
5. สถานท่ีเรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
บทท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ต 

- อินเทอรเน็ตและเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

- ความหมายของ ISP 
- การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
- รูปแบบการสื่อสารบน

อินเทอรเน็ต 
- ชื่อโดเมน (Domain 

Name) 
- เว็บ (Web) 
- เว็บเซิรฟเวอรและเว็บ

บราวเซอร 
- สรุป 

4 4  

บทท่ี 2 มาตรฐานเว็บไซต 
(Web standards) 
- มาตรฐานเว็บไซต 
- ประโยชนของมาตรฐานเว็บ 
- โครงสรางภาษา HTML 

ตามหลักมาตรฐาน 
- โครงสรางสไตลชีทตามหลัก

มาตรฐาน 
- ความหมายของ Web 

Accessibility 
- เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

เว็บไซต 
- เครื่องมือสําหรับสรางเว็บ

เพจ 
- สรุป 

4 
 

4 
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หัวขอ จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 3 ภาษา HTML และ 
ภาษา XHTML 
- ความหมายของ HTML  
- รูปแบบของภาษา HTML  
- โครงสรางพ้ืนฐานของภาษา 

HTML 
- กฎในการใชภาษา HTML 
- ความหมายของ XHTML 
- ความสําคัญของภาษา 

XHTML 
- โครงสรางของเอกสาร 

XHTML 
- กฎในการใชภาษา XHTML 
- ขอแตกตางของภาษา 

XHTML และ HTML 

4 4  

บทท่ี 4  การจัดรูปแบบ
เอกสารและขอความดวยภาษา 
XHTML 
- การกําหนดหัวขอเรื่อง 

(Headings) 
- การกําหนดเสนแบงเนื้อหา 

(Horizontal Rule) 
- การกําหนดยอหนา 

(Paragraphs) 
- การกําหนดการข้ึนบรรทัด

ใหม (Line Break) 
- การกําหนดรูปแบบขอความ 

(Text Formatting) 
- การกําหนดการแสดง

รายการ (Lists) 
- การกําหนดการเชื่อมโยง 

(Links) 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 5  การแทรกรูปภาพ 
ตาราง แบบฟอรม ดวยภาษา 
XHTML และการกําหนดคาสี
บนเว็บ 
- การแทรกรูปภาพ (Images) 
- การแทรกตาราง (Tables) 
- การสรางแบบฟอรม 

(Forms and Input) 
- การจัดองคประกอบของ

หนาเว็บเพจ (Layouts) 
- การกําหนดคาสีบนเว็บ 
- ประโยชนของสีในเว็บไซต 
- รหัสคาสี 
- รูปแบบส ี
- การผสมส ี
- สีมาตรฐานของ HTML 

8 8  

บทท่ี 6  สไตลชีทเบ้ืองตน 
- มาตรฐานของสไตลชีท 
- ประโยชนของสไตลชีท 
- โครงสรางของไตลชีท (CSS 

Syntax) 
- การประกาศคําสั่งของสไตล

ชีท แบบ ID และ Class 
- คุณสมบัติสําคัญของสไตล

ชีท 
- การเขียนคําอธิบายใหกับ

สไตลชีท (CSS 
Comments) 

- การกําหนดและอางอิงสไตล
ชีท 

- ทดสอบกลางภาค 

8 8  
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หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 7 การจัดองคประกอบ
หนาเว็บดวยสไตลชีท 

- ความหมายของ Box 
Model  

- การควบคุมพ้ืนท่ีวางดวย 
Margin และ Padding 

- การกําหนดขนาดเสนขอบ 
- การกําหนดสีพ้ืนหลัง 
- การกําหนดความสูงและ

ความกวาง 
- การควบคุม Tab ดวย 

Property “overflow” 
- การจัดตําแหนงวัตถุดวย 

Positioning 
- การจัดตําแหนงวัตถุดวย 

Float และ Clear 
- การจัดตําแหนงแนวนอน 

(Horizontal Align) 
- การนําทาง (Navigation) 
- สรุป 

8 8  

บทท่ี 8 การจัดรูปแบบเว็บ
ดวยสไตลชีท 

- การตกแตงพ้ืนหลัง (CSS 
Background)  

- การตกแตงขอความ (CSS 
Text) 

- การตกแตงตัวอักษร (CSS 
Font) 

- การตกแตงจุดเชื่อมโยง 
(CSS Link) 

 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

- การตกแตงรายการขอมูล 
(CSS List) 

- การตกแตงตาราง (CSS 
Table) 

4 4  

บทท่ี 9 JavaScript 
- ภาษา  JavaScript 
- ความแตกตางระหวาง Java 

และ JavaScript 
- ความสามารถของ 

JavaScript 
- ขอจํากัดของ JavaScript 
- การประมวลผลเอกสาร 

HTMLและภาษา 
JavaScript 

- เครื่องมือสําหรับการพัฒนา 
JavaScript 

- องคประกอบพ้ืนฐานของ 
JavaScript 

- การใชงาน JavaScript บน
เว็บเพจ 

- รูปแบบการเขียน  
JavaScript 

- การประกาศตัวแปร 
- การรับและแสดงผลขอมูล 
- การใช JavaScript ควบคุม

การโตตอบกับผูใชงาน 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีได 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 10 การโอนยายขอมูล
ไปยังเครือ่งแมขาย และการ
โปรโมทเว็บไซต 

- การโอนยายขอมูลไปยัง
เครื่องแมขาย (Upload) 

- การโปรโมทเว็บไซตใหติด
อันดับดวยโปรแกรมสืบคน
ขอมูล (Search engine  

- Optimization : SEO) 
- การปรับปรุงเว็บไซตสําหรับ

การโปรโมทเว็บไซต 
- ผูมีสวนเก่ียวของในการโป

รโมทเว็บ 
- การใชงานแท็ก meta  
- ลงทะเบียนเว็บไซตกับ

โปรแกรมสืบคนขอมูล 
- การตรวจสอบความ

ผิดพลาดของภาษา 
XHTML 

4 4  

การนําเสนอการพัฒนาเว็บไซต 
(กิจกรรมกลุม) 

4 4  

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 
โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ
ซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

 
 
 
 
 

 1. นักศึกษาบางคนไมสงงาน
ตามกําหนดเวลา เนื่องจาก
ขาดความกระตือรือรนใน
การทํางาน  

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 
โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย
การจัดใหมีการตอบคําถามจาก
กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม
หนาชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. การทดสอบยอย และการใช
แบบทดสอบออนไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. นักศึกษาขาดการฝก
ปฏิบัติเก่ียวกับคําสั่งตาง ๆ 
ในการเขียนโปรแกรมเว็บ  
 

ทักษะทาง
ปญญา 

1. การทําเว็บไซตกลุม ตามความ
สนใจของนักศึกษา  

  1. นักศึกษามีความเขาใจใน
เนื้อหาท่ีสอนแตผลลัพธของ
คุณภาพโครงงานอยูใน
เกณฑปานกลาง 
2. นักศึกษาบางคนไมอัพ
โหลดไฟลข้ึนเว็บเซิรฟเวอร
ของมหาวิทาลัย และไม
ตรวจสอบใหเรยีบรอยกอน
ทําใหมีขอผิดพลาดใหในการ
เรียกดูเว็บ 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

2. มอบหมายงาน ตามความสนใจ
ของนักศึกษา 

 
 

 นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม  
 
 

ทักษะการ 1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา   นักศึกษาไมทําการ 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

วิเคราะห 
การส่ือสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดวยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน และนํารหัสคําสั่งมาใชในงานท่ี
มอบหมาย  
2. กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานท่ีไดจากการศึกษาคนควา
โดยการอัพโหลดไปยังเว็บเซิรฟเวอร
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 

Validate คําสั่งท่ีเขียนข้ึนวา
เปนไปตามมาตรฐานเว็บ
หรือไม 

 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 1. สอนวิธีการอัพโหลดไปยังเว็บเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยกอน และการตรวจความคืบหนา
ของการพัฒนาเว็บไซตปรับใหตรวจจากเว็บท่ีไดทําการอัพโหลดแลว เพ่ือตรวจสอบวานักศึกษา
สามารถอัพโหลดไฟลไดทุกคน  

2. เพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับ Responsive Web และสาธิตการตรวจสอบรหัสคําสั่งใหเปนไป
ตามมาตรฐานเว็บ 

3. มอบหมายใหนักศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน เว็บไซต 
หนังสือตาง ๆ เพ่ือนํามาความรูมาใชในการพัฒนาเว็บไซต ใหสามารถทํางานไดหลากหลาย  
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 33 
B1 34 
รวม 67 

 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 31 
B1 34 
รวม 66 
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3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 0 
B1 1 
รวม 1 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 
จํานวน
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

A 0 0.00 0 0.00 0 0 
B+ 0 0.00 0 0.00 0 0 
B 7 21.21 0 0.00 7 7 

C+ 7 21.21 0 0.00 7 7 
C 14 42.42 10 29.41 24 24 

D+ 2 6.06 10 29.41 12 22 
D 1 3.03 13 38.24 14 14 
F 2 6.06 0 0.00 2 2 

ไมสมบูรณ (I) 0 0.00 0 0.00 0 0 
ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 0 0.00 0 0 

ผาน (P,S) 0 0.00 0 0.00 0 0 
ไมผาน (U) 0 0.00 0 0.00 0 0 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 1 2.94 1 1 

รวม 33 100.00 34 100.00 67 100.00 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- - 
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 6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- - 

 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเก่ียวกับ
การพัฒนาเว็บไซต 
 
 
 
 
- ทวนสอบจากผลการเรียนรูของนักศึกษา จาก
คะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานท่ีไดรับ
มอบหมายและการนําเสนอผลงาน 

 

- นักศึกษาสามารถพัฒนาเว็บไซตไดในระดับ
ปานกลาง มีการอางอิงรูปแบบจากเว็บไซตท่ี
ใหบริการผสานกับการกําหนดรูปแบบดวยสไตล
ชีท รูปแบบ Responsive Web ท้ังจากการ
สาธิตของผูสอน และการคนควาดวยตนเองของ
นักศึกษา 
- นักศึกษาสามารถสอบปฏิบัติไดในระดับปาน
กลาง  

 
หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

1. หองเรียนมีปลั๊กไฟไมเพียงพอใหนักศึกษาใช
งานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษาตอง
ตอพวงกัน  
2.อุปกรณสงสัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยมี
ปญหาจึงทําใหไมสามารถเชื่อมตอระบบ
อินเทอรเน็ตไดบางชวงเวลา 
3. การอัพโหลดไฟลข้ึนเว็บเซิรฟเวอรของ
มหาวิทยาลัยมีปญหา เนื่องจากการทําพรอม ๆ 
กันในหองเรียน  

1. ในระหวางการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุ
หรืออันตรายได เนื่องจากสายไฟปลั๊กท่ีนํามาตอ
พวงกัน  
2. ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีใชใน
รายวิชาและการทําแบบฝกหัดได  
3. นักศึกษาบางสวนไมสามารถอัพโหลไฟลได 
ในระหวางเรียน จึงมอบหมายใหทําภายหลัง 
และบางสวนขาดความรับผิดชอบ ทําใหไม
สามารถสงงานไดตามกําหนด 
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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 

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

1. เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับ HTML 5 และ 
Responsive Web และ การสรางเว็บไซต
สําเร็จรูป เชน Word press เปนตน 

1.  ไดเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับ HTML5 CSS3 
และ Responsive Web เพ่ือใหทันกับ
สถานการณปจจุบัน พรอมท้ังจัดใหมีการฝก
ปฏิบัติตาม Tutorial เก่ียวกับ  Responsive 
Web และการสรางเว็บไซตสําเร็จรูปดวย 
Wordpress บนเว็บเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย 

 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไมมี 
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3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
1. จัดใหมีการฝกปฏิบัติเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
พัฒนาเว็บไซต  

1. จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน
การจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาถัดไป  

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 
 1) ปรับเนื้อหาโดยการเพ่ิมความทันสมัยโดยเนนการเขียนภาษา HTML5 การพัฒนาแว็บไซต
แบบ Responsive Web 
 2) ควรกําหนดใหนักศึกษาศึกษากรณีศึกษาจากเว็บไซตตาง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาเว็บไซตให
สามารถเปดไดกับหลายบราวเซอร รวมถึงการจัดตกแตงเว็บไซตใหสวยงานมีความเปนสากล 
 
 
 
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .    
                                                              
 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน         25  ธันวาคม 2561    .     
 
อาจารยสอนรายวชิา:         ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน        ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง     .               
                                                     
 ลงชื่อ.............................................................วันท่ีรายงาน        25  ธันวาคม 2561                 
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษา 1/2561 
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สารบญั 
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หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         85 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       85 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)     85 
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4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    85 
5. สถานที่เรียน        85 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทียบกับแผนการสอน    85 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    85 
2. หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน      94 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุใน   94 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     94 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา     94 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      94 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    95 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     95 
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1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  96 
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หมวด 6 แผนการปรับปรุง        97 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   97 
      ในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    98 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  98 
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การรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม                                    3(2-2-5) 

(Social Network and Social Commerce)                           
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ   
อาจารย์ผู้สอน    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดัดา  สวนมะล ิ ตอนเรียน A1 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบํารุง ตอนเรียน B1 

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

หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

สื่อทางสังคมออนไลน์ 
- การตลาด 3.0 ยุคของการมสี่วน
ร่วมของลูกค้า 
- สื่อทางสังคม 
- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย 
- การเปรียบเทียบความน่าเช่ือถือ
ของสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อเดิม 

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

 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- ประเภทของโซเซียลมีเดีย 
- องค์ประกอบของสื่อทางสังคม 

เครือข่ายทางสังคม 
- เครือข่ายทางสังคม 
- การสร้างเครอืข่ายทางสังคม 
- ประเภทของ Social Network 
- ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคม 

4 4  

เฟสบุ๊คโปรแกรมประยุกต์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
- โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่าย
สังคม 

4 4  

ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพ่ือการค้า 
สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด 
- เปลี่ยน Facebook ให้เป็น
ร้านค้าออนไลน์ 
- การสร้างร้านค้าออนไลน์โดยใช้ 
Facebook และ Page 
- ประเภทของ Pageและ Page ที่
เหมาะสมกับการเปิดร้านออนไลน์ 
- เริ่มต้นสร้าง Page 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้า 
Page 
- หน้าปกเฟซบุ๊ก (Cover Page) 
- ข้อมลูของ Page ร้านค้า และ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านคา้ 
- เมนูแท็บพ้ืนฐานบน Page ปรับ
ให้เป็นกิจการรา้นค้าออนไลน์ 
- เพ่ิมรูปภาพข้อมูลสินค้า 

4 4  

ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพ่ือการค้า 
สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด 
(ต่อ)  

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

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- การเข้าถึง Page ร้านค้าสําหรับ
คนทั่วไป 
- โพสต์แจ้งการเปิดร้านค้า อัพเดต
ร้านค้า 
- ตัวอย่างของลิงค์ URL 
- แจ้งเตือนเมือ่มีความเคลื่อนไหว
บนร้านค้า (Page) 
- การสั่งจองสนิค้าบน Page การ
แจ้งยอดสินค้า 
- เทคนิคการขายสินค้าบนเฟสบุ๊ค 
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อะเม
ซอน 
- หลักการทํางานของ Amazon 
- Amazon Associates 
- ขั้นตอนการสมัคร Amazon 
Associates 
- aStore 
- การใช้งาน Widgets 
- เทคนิคค้นหาสินค้าของ 
Amazon 
- เหตุผลของการเลือกขายสินค้า
กับ Amazon.com 
- กฎของ Amazon 
- ผลตอบแทน 

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

 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

การทําการตลาดผ่านยูทูป 
- แนะนําการใช้งาน 
Youtube.com  
- เริ่มต้นอัพโหลดคลิปวิดีโอลง
เว็บไซต์ YouTube 
- ต้ังค่าความเป็นส่วนตัว 
- ลบวิดีโอออกจาก YouTube 
- เลือกเก็บวีดิโอที่ช่ืนชอบ 
- ลบวิดีโอออกจากหมวด 
Favorites 
- ข้อดีของการขายสินค้าผ่าน 
YouTube 

4 4  

การสร้างรายได้ผ่าน Blog ทวิต
เตอร์ และการโฆษณาผ่าน 
Google AdSense 
- การสร้างรายได้ผ่าน Blog 
- ทวิตเตอร์ 
- การโฆษณาผา่น Google 
AdSense 

4 4  

ระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต 
- กระบวนการทํางานของธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ต 
- ระบบความปลอดภัยในการ
ชําระเงิน 
- ระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์

4 4  

การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
- การพัฒนารปูแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
- ความหมายพาณิชย์

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

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

อิเล็กทรอนิกส ์
- รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบเครือขา่ยข้อมูล (Data 
Network) 
- ระบบสื่อสารข้อมูล (Data 
Communication) 
- ระบบชําระเงิน (Payment 
System) 
- มาตรฐาน SET 
- องค์ประกอบหลักของรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

4 4  

กรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
ธุรกิจพาณิชย์ 
- ขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 
- การพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทย  
- ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความสําเร็จ  
- แนวโน้มของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย 

4 4  

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
- ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
- แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 

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

 

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- หลักการสําคญัในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 
- ประเภทของ CRM 
- ระดับของความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับลูก 
- ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 
- ความต้องการของระบบการ
จัดการลูกค้าสมัพันธ์
อิเล็กทรอนิกส ์
การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน 
- ความหมายของการจัดการระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน 
- บทบาทของการจัดการระบบ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 
- ผลประโยชน์และความท้าทาย
ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
- แนวโน้มของการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
- กลยุทธ์การแข่งขัน และโซ่
อุปทาน 
- ช่องทางการกระจายสินค้า 
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากห่วงโซ่
อุปทาน 
- ซอฟต์แวร์สําหรับงานจัดการห่วง
โซ่อุปทาน 
- ห่วงโซ่อุปทานตามความต้องการ 
- การผลิตตามความต้องการแบบ
เรียลไทม ์
- การใช้ RFID เพ่ือปรับปรุงห่วงโซ่
อุปทาน 
- คุณค่าทางธุรกิจของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 

4 4  



91 
 

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

หัวข้อ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- การสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์และผลกระทบด้าน
จริยธรรมและสังคมของระบบ
สารสนเทศ 
- หลักการสําคญั 
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทย 
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี 
- จริยธรรมสําหรับผู้ใช้ไอท ี
- สทิธิทางด้านทรัพย์สิน 

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. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบ
ต่องาน วินัยจรรยาบรรณ  ความ

 
 

 นักศึกษาบางคนไม่ส่งงาน
ตามกําหนดเวลา เน่ืองจาก
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  
2. ให้ทํ างานกลุ่ ม  เพ่ื อ พิจารณา
ความรับผิดชอบความซ่ือสัตย์ต่อ 
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และ
ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

 
 

ขาดความกระตือรือร้นใน
การทํางาน   
 
 

ความรู ้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โ ด ย ใ ช้ สื่ อ  PowerPoint 
ป ระ ก อ บ ก า รบ ร รย าย โด ย ใ ห้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดย
การจัดให้มีการตอบคําถามจาก
กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม
หน้าช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้  
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จําลอง สถานการณ์
จริง  
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝน
จากกรณีศึกษา โดยกําหนดให้อยู่ใน
เน้ื อห าของการทํ า ธุ รกรรมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์และสามารถ
พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาบางคนขาดการวาง
แผนการทํางาน ขาดทักษะ
กระบวนการคิดเน่ืองจาก
เป็นรายวิชาปฏิบัติ ต้องมี
การจําลองการทําธุรกรรม
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทําให้ผู้เรียนต้องค้นหาข้อมูล 
สํารวจตลาดสินค้าออนไลน์ 
ตลอดจนวิธีการในการทํา
ธุ รก รรม ท้ั ง ใน แ ล ะน อก
ห้องเรียนพร้อมมีข้อเสนอ
จากผู้สอน  
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ  
2. มีการประยุกต์ความรู้และทักษะ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 
3. มอบหม าย งาน ให้ นั กศึ กษ า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ธุรกิจบนสังคมเครือข่าย และนํามาสู่
การพัฒนาทําธุรกรรมบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารกับผู้อ่ืน  
3. มีการฝึกฝนให้มีลักษณะการเป็น
ผู้นํา การให้ความคิดเห็นและการรับ
ฟังความเห็นจากผู้อ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 

 ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ่ ม  พ บ
นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น ไ ม่
รับผิดชอบต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย ขาดการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก 
Website สื่อการสอน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างธุรกิจขนาดเล็ก
บนสังคมเครือข่ายออนไลน์ 
2. นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาขาดการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากไม่เห็นความสําคัญ
ของกรณีตัวอย่าง 

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาเห็นความแตกต่างของการทํา
ธุรกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบต่าง ๆ (A1) (B1) 

2. นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าน้ี (A1) (B1) 
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ออกแบบธุรกิจ และทําธุรกรรมบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้ โดยเลือกตัวอย่างธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จเป็นต้นแบบ (A1) (B1) 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 32 
B1 34 
รวม 66 

 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชาน้ี) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 32 
B1 33 
รวม 65 

 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 0 
B1 1 
รวม 1 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

A 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
B+ 1 3.13 0 0.00 1 1.52 
B 23 71.87 2 5.88 25 37.88 

C+ 6 18.75 10 29.42 16 24.24 
C 2 6.25 21 61.76 23 34.85 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

D+ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

D 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

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

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 1 2.94 1 1.52 
รวม 32 100 34 100 66 100 

 
5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

5.1 นักศกึษาบางคนขาดความใส่ใจและความต้ังใจในการทํางานกลุ่มและงานเด่ียว และไม่
พยายามทบทวนบทเรียน ขาดความใส่ใจ และไม่ต้ังใจทําอย่างที่ควร จึงได้คะแนนส่วนน้ีน้อย ทําให้
ระดับการเรียนลดลงอย่างน้อย 1 ระดับ  

5.2 คะแนนทีแ่ตกต่างกันมีสาเหตุมาจากคะแนนสอบซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะมีคะแนนที่
ต่างกันเน่ืองจากการสอบได้วัดผลเป็นรายบุคคล 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าที่กําหนดไว้ 

- เน่ืองจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่อาจ
ควบคุมเวลาได้ยาก 
- เน่ืองจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่
คาดไว ้ 

          
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1. การสังเกตพฤติกรรม การให้ความร่วมมือใน
ช้ันเรียน การทํากิจกรรมกลุ่ม และให้นักศึกษา
ตอบคําถามในห้องเรียน 
 
 
2. การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
3. ผลการทดสอบย่อย  
 
 
4. ผลหลังการประกาศผลการเรียนรายวิชา  
 
5. ผลงานร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายทาง
สังคมและการทําธุรกรรม 

1. นักศึกษามีพฤติกรรมในช้ันเรียนปกติ มีความ
ร่วมมือในช้ันเรียนดี รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหารายวิชา สามารถตอบคําถามระหว่าง
เรียนได้ 
2. ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง  
3. ผลการทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี มีคะแนน
ไม่ตํ่ากว่าครึ่งของคะแนน 
4. ผลการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี  
5. ผลงานร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายทาง
สังคมและการทําธุรกรรมของนักศึกษาซึ่งเป็น
งานกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ใช้งาน
ได้ดีเป็นบางกลุ่ม 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ห้องเรียนมีปลั๊กไฟไม่เพียงพอให้นักศึกษาใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา นักศึกษาต้องต่อ
พ่วงกัน  

ในระหว่างการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุ
หรืออันตรายได้ เน่ืองจากสายไฟปลั๊กที่นํามาต่อ
พ่วงกัน   

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
- - 
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

1.1.1 การทํางานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มบางคน 
1.1.2 กรณีศึกษาเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 1.2.1 ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผู้สอนสามารถนํามาปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 2.1.1 นักศึกษาส่วนหน่ึงขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มเท่าที่ควร และกลุ่มไม่สามารถชักจูงให้เพ่ือนเข้า
มามีส่วนร่วมได้ 
 2.1.2 นักศึกษาใช้เวลาในการทํางานกลุ่มค่อนข้างนาน และเมื่อมีการนําเสนอผลงานใช้เวลา
เกินกว่าที่วางแผนไว้ 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 2.2.1 จะต้องมีติดตามงาน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถ
ระบุงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

1.  เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณา
ทั้งรายวิชา มีการกําหนดวิธีการสอนที่
หลากหลาย  
2. ปรับรายละเอียดเน้ือหาบางส่วนเพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกันของเน้ือหารายละเอียด
รายวิชาและมีความทันสมัยมากขึ้น 

1. บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการสอน 
 
 
2. จัดลําดับก่อนหลังของเน้ือหาทําให้
รายละเอียดเน้ือหาที่สอนมีความสอดคล้องกัน
ของเน้ือหามากข้ึน  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

3. บูรณาการรายวิชาเข้ากับรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
เช่น วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองต้น 

3. นักศึกษาให้ความสนใจเนือ้หาที่เป็นประเด็น
เทคโนโลยีใหม่ๆ  และเห็นความสําคัญของการใช้
เครือข่ายสังคมในการทําธุรกิจมากขึ้น 
4. นักศึกษาสามารถนําแนวคดิที่ได้จากการเรียน
ในรายวิชามาบูรณาการ การทําเว็บไซต์ร่วมกับ
สื่อสังคมออนไลน์ในการทําธุรกิจขนาดเล็ก 

 
2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
 ประชุมอาจารย์ผู ้สอนเพ่ือรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปี
การศึกษาที่ผ่านมาตลอดถึงแผนการดําเนินการในปีการศึกษานี้ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงแผนการสอน 
2. จัดทํากรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น 
3. จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพ่ือ สร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อน
การเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่จะจัดการศึกษา
ถัดไป 

ผศ.ดร. ลัดดา  สวนมะล ิ

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา 

1. ควรกําหนดให้นักศึกษาที่ค่อนข้างอ่อนทําการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทําแผนธุรกิจ 
สํารวจตลาดสินค้าออนไลน์ และการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเรื่องการจัดส่งสินค้า และการใช้
งานเครือข่ายทางสังคมแบบต่าง ๆ ในเบ้ืองต้นก่อน  

2. ควรฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเลือกงานท่ีพัฒนากระบวนการคิดของตน
และความรับผิดชอบต่อกลุ่ม  

 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ            
                                                              
 ลงช่ือ    วันที่รายงาน     25 ธันวาคม 2561                 
 
อาจารย์สอนรายวิชา:            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบํารุง                       
                                                     
 ลงช่ือ    วันที่รายงาน      25 ธันวาคม 2561        
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษา 1/2561 

 
 

Business Computer | Suan Dusit  

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653704 
 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
 (Graphic Design in Business) 

 



100 
 

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

สารบัญ 
 
หมวด                   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         101 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       101 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)     101 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)  101 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    101 
5. สถานที่เรียน        101 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    102 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    102 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      105 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน   105 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     107 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     107 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      107 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    107 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     107 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     108 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     108 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  108 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     109 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     109 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  109 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      109 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        109 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    109 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      109 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        110 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   110 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    110 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  111 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  111
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3653704 
 

การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ                                          3(2-2-5) 
(Graphic Design in Business) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา อ.ชวาลิน  เนียมสอน   
อาจารย์ผู้สอน    อ.ชวาลิน  เนียมสอน ตอนเรียน A1 B1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชัว่โมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บทที ่1 การออกแบบกราฟิก
กับงานธุรกิจ 
- ความหมายของการออกแบบ 
- ความส าคัญของการออกแบบ 
- ประเภทของการออกแบบ 
- ความหมายของการออกแบบ
กราฟิก 

- ประโยชน์ของการออกแบบ
กราฟิกในงานธุรกิจ 
-สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

4 4  

บทที ่2 ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบกราฟิก 

 - ประเภทของงานออกแบบ
กราฟิก 

 - หน้าที่ของงานออกแบบ
กราฟิก 

 - บรรทัดฐานในการออกแบบ
กราฟิก 

- กระบวนการออกแบบกราฟิก 
-สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

4 4  

บทที ่3 องค์ประกอบของการ
ออกแบบ 
- จุด 
- เส้น 
- รูปร่าง รูปทรง 
- พ้ืนผิว 
- น้ าหนัก และแสงเงา 

4 4  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชัว่โมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 
บทที ่4  หลักการออกแบบ 
- ความมีเอกภาพ (Unity) 
- ความกลมกลืน (Harmony) 
- ความแตกต่าง (Contrast) 
- จังหวะ (Rhythm) 
- ขนาดและสัดส่วน (Size and 

Property) 

4 4  

บทที ่4  หลักการออกแบบ 
(ต่อ) 
- ความสมดุล (Balance) 
- บริเวณว่าง (Space) 
- จุดเด่น (Dominance) 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

   

บทที่ 5 จิตวิทยาการ
ออกแบบ 
- ความหมายของจิตวิทยา 
- ภาษาภาพกับความหมาย 
-  จิตวิทยาการรับรู้ 
- เทคนิคในการออกแบบภาพ 

- หลักการสร้างความสนใจ 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

4 4  

บทที ่6 สีกับงานออกแบบ 
- การมองเห็นสีของมนุษย์ 
- องค์ประกอบการมองเห็น 
- องค์ประกอบสี 
- วงจรสี 
- จิตวิทยาการใช้สี 
- การเลือกใช้สี 

4 4  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชัว่โมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 
บทที ่6 สีกับงานออกแบบ 
(ต่อ) 
- จิตวิทยาการใช้สี 
- การเลือกใช้สี 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

4 4  

บทที ่7  การออกแบบตรา
สัญลักษณ์  
- การออกแบบสัญลักษณ์และ

เครื่องหมาย 
- ชนิดของภาพสัญลักษณ์ 
- หลักในการออกแบบภาพ

สัญลักษณ์ 
- หลักในการลดทอนภาพ 
- การก าหนดเนื้อหาในการ

ออกแบบเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ 

4 4  

บทที ่7  การออกแบบตรา
สัญลักษณ์ (ต่อ)   
- ขั้นตอนการออกแบบ

เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ 
- สีกับการออกแบบเครื่องหมาย 

และสัญลักษณ์ 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

   

บทที ่8 การออกแบบพาณิชย์
ศิลป ์
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์ 
- การออกแบบสารสนเทศ 
- งานออกแบบมัลติมีเดีย 

4 4  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชัว่โมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บทที ่8 การออกแบบพาณิชย์
ศิลป ์(ต่อ)  
- งานออกแบบเว็บไซต์ 
- การออกแบบกราฟิกกับงาน
โทรทัศน์ 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

   

บทที ่9 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
- บทบาทและหน้าที่ของบรรจุ
ภัณฑ์ 
- วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
- ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
- ปัจจัยในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
- หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
- ประเภทของการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
- บทบาทท่ีส าคัญของกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ 
- กระบวนการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
- สีบนบรรจุภัณฑ์ 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีดี 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวน 

4 4  

บทที ่10 คอมพิวเตอร์กราฟิก 4 4  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชัว่โมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิกท่ี
น ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ 
- ความหมายและประเภทของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมประยุกต์สนับสนุน
งานด้านกราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามทบทวทน 
ทบทวนบทเรียน 
สอบภาคปฏิบัติ 

4 4  

รวม 60 60  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบ
ต่องาน วินัยจรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 
(A1) (B1) 
1. ให้ท างานกลุ่ม เพ่ือพิจารณา

 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาบางคนไม่ส่งงาน
ตามก าหนดเวลา  
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ 
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และ
ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน (A1) 
(B1) 

ความรู้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดย
การจัดให้มีการตอบค าถามจาก
กรณีศึกษา หรือออกมาท ากิจกรรม
หน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ (A1) (B1) 
2. มอบหมายให้นักศึกษา Tutorial 
โดยก าหนดให้อยู่ในเนื้อหา 5 ข้อ 1.
ตกแต่งภาพ 2.การท าสิ่งพิมพ์ 3. 
การออกแบบหน้าเว็บ 4.การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์  5. สิ่งที่
ตนเองสนใจ (A1) (B1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มอบหมายให้นักศึกษาโครงงาน
กลุ่ม โดยหัวข้อที่ก าหนดคือการ 
“การออกแบบงานกราฟิกส าหรับ
ธุรกิจที่ตนเองสนใจ”จ านวน 6 ชิ้น 
(A1)  
2. มอบหมายให้นักศึกษาท าชิ้นงาน
จากการสอนปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
น าไปปฏิบัติจริงทุก ๆ 2 สัปดาห์ 
หรือตามหัวข้อที่ผู้สอนสาธิตหน้าชั้น
เรียน 

  1. นักศึกษาบางกลุ่มขาดการ
วางแผนในการท างานจึงท า
ให้งานออกมาไม่มีคุณภาพ 
2. นักศึกษาไม่ออกแบบ
ชิ้นงานตามกระบวนการของ
การออกแบบ เช่น ไม่หา
ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือศึกษาก่อน
ออกแบบชิ้นงาน  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ

1. มอบหมายให้นักศึกษาโครงงาน   
กลุ่ม โดยหัวข้อที่ก าหนดคือการ
ออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจที่
ตนเองสนใจ จ านวน 6 ชิ้น 

 
 
 

 2. นักศึกษาขาดการวางแผน
งานร่วมกัน 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

รับผิดชอบ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
กรณีตัวอย่าง (งานออกแบบเก่า ๆ) 
ด้วยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบ  

 
 
 
 
 

 

 นักศึกษาขาดการค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติม จึงท าให้ไม่มี 
แหล่งอ้างอิงในการออกแบบ
ผลงานที่ออกมาจึงไม่มี
คุณภาพ  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
 1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านกราฟิกให้มาก เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           2. นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักในการออกแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
งาน (A1) 
          3. ส่งเสรมิให้นักศึกษา ศึกษางานออกแบบกราฟิกเพือ่ใช้อ้างอิงในการออกแบบงาน (A1)  
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 31 
B1 33 
รวม 64 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 31 
B1 30 
รวม 61 
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3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 0 
B1 3 
รวม 3 

 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับ
คะแนน 

ตอนเรียน A1 ตอนเรียน B1 รวม 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
B+ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

C+ 5 16.1 15 45.5 20 31.3 
C 23 74.2 4 12.1 27 42.2 

D+ 2 6.5 11 33.3 13 20.3 
D 1 3.2 0 0.0 1 1.6 
F 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ไม่สมบูรณ ์
(I) 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ขาดสอบ
(M(I*)) 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ผ่าน (P,S) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
ไม่ผ่าน (U) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ยกเลิก
รายวิชา(W) 

0 0.0 3 9.1 3 4.7 

รวม 31 100 33 100 64 100 
 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
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    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับ
การออกแบบงานธุรกิจในช่วงท้ายของภาค
การศึกษา (A1)(B1) 
- ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก
คะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับ
มอบหมายและการน าเสนอผลงาน 

- นักศึกษาสามารถท าผลงานออกมาได้ในระดับ
พอใช้ (95%) ดี (5%)  (A1)(B1) 
 
- นักศึกษาสอบปฏิบัติได้คะแนนอยู่ในระดับ
พอใช้ และผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  
(A1) (B1) 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร
ประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

1. ห้องเรียนมีปลั๊กไฟไม่เพียงพอให้นักศึกษา
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
นักศึกษาต้องต่อพ่วงกัน  
 
2. ไม่มีสถานที่การเรียนรู้ด้วยตนเองภายใน
มหาวิทยาลัยไม่เอ้ืออ านวย ในการให้
นักศึกษาท ากิจกรรมและโครงงานต่าง ๆ  

1. ในระหว่างการเรียนการสอนอาจเกิดอุบัติเหตุ
หรืออันตรายได้ เนื่องจากสายไฟปลั๊กที่น ามาต่อพ่วง
กัน  
 
2. นักศึกษากลับไปท างานที่บ้านซึ่งไม่สามารถพูดคุย
และน าเสนอความคิดเห็นร่วมกันได้ 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผู้บริหารควรสนับสนุนด้านสถานที่และบริหาร
จัดการเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

- นักศึกษาขาดสิ่งสนับสนุนด้านสถานที่และ
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้
สมบูรณ์ 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ไม่มี 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

ไม่มี 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 อาจารย์ผู้สอนได้น าผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การสร้างงานกราฟิก ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดท า โดย อาจารย์ชวาลิน เนียมสอน ในปี
การศึกษา 2/2553 มาประยุกต์ใช้ในรายวิชานี้ โดยในงานวิจัยได้เสนอแนะอาจารย์ผู้สอน จัดการเรียน
การสอนโดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ (Tutorials) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการฝึกใช้เครื่องมือในโปรแกรม
สร้างงานกราฟิก เนื่องจากการฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยกับเครื่องมือและฝึกท าบ่อยครั้งจะท าให้นักศึกษา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟิกได้ดีขึ้น  ดังนั้น ในรายวิชา การออกแบบกราฟิก
ในงานธุรกิจ จึงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาให้นักศึกษาค้นคว้าแบบฝึกปฏิบัติ (Tutorials) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ 1. แบบฝึกปฏิบัติส าหรับการสร้างภาพบิตแมบ แบ่งออกเป็น 5 ชิ้นงาน
ย่อย ประกอบด้วย 1.1 การตกแต่งภาพ (Retouch) 1.2 ตราสินค้า (Logo) 1.3 หน้าจอโปรแกรม
หรือ หน้าจอเว็บเพจ (Interface Design) 1.4 สิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ นิตยสาร โปสการ์ด การ์ดต่าง ๆ) 
1.5 เลือกปฏิบัติชิ้นงานในหัวข้อที่ตนเองสนใจ 2. แบบฝึกปฏิบัติส าหรับการสร้างภาพเวกเตอร์ แบ่ง
ออกเป็น 5 ชิ้นงานย่อย ประกอบด้วย 2.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 2.2 สิ่งพิมพ์ 1 เช่น 
นามบัตร หรือ โปสการ์ด การ์ดต่าง ๆ  2.3 สิ่งพิมพ์ 2 เช่น โปสเตอร์ หรือ นิตยสาร 2.4 หน้าจอ
โปรแกรมหรือ หน้าจอเว็บเพจ (Interface Design) 2.5 เลือกปฏิบัติชิ้นงานในหัวข้อที่ตนเองสนใจ 
จากนั้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกปฏิบัติที่ค้นคว้าและก าหนดส่งสัปดาห์ละ 1 ชิ้น  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบผลงานที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าความรู้
ที่ได้บูรณาการกับงานอื่น ๆ และเพ่ิมเติมด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา
เพ่ือสาธิตแบบฝึกปฏิบัติ (Tutorials) ให้กับเพ่ือนนักศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคการใช้งานเครื่องมือ
ที่แตกต่างกัน 

พิจารณาผลงานนักศึกษาจากการน าความรู้ของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ / บูรณาการ ในการ
จัดท าโครงการ และการบูรณาการเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

ควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิชา
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ รายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการท า
ธุรกรรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการท าโครงการ  
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเช่น การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
การจัดการเชิงกลุยทธ์ เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาใน
การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ
โดยไม่มีปริมาณงานที่มากเกินไป 
 

นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
ในระดับพอใช้จ านวน 95% แต่ยังต้องมีการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอีกค่อนข้างมาก 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ิมกรณีศึกษาจากผลงานจริง 
เพ่ือน าไปบูรณาการความรู้ใน
การสร้างผลงาน 

ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

1. มอบหมายงานออกแบบให้นักศึกษาปฏิบัติจริง เพื่อท่ีสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้และ
สามารถทวนสอบนักศึกษาได้ 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:      ผศ.ชวาลิน   เนียมสอน    .      
                                                              
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         25 ธันวาคม 2561………       
     
อาจารย์สอนรายวิชา:                  ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน      .               
                                                     
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         25 ธันวาคม 2561          .     
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