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สารบัญ
หมวด
หน้า
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
1
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
1
5. สถานที่เรียน
1
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
1
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
2
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 2
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
4
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
5
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
5
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
5
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
5
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
5
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
6
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
6
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
6
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
6
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
6
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
6
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
6
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
7
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
7
ครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
7
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
7
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
7
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มคอ. 5

การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ตอนเรียน C1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 ห้อง 507 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมง ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหาก
หัวข้อ
ตาม
สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%
แผนการ
สอน
3
3
ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3
3
ไม่มี
การบริหารโครงสร้างองค์กรและการวางแผน
อัตรากาลัง
3
3
ไม่มี
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3
3
ไม่มี
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3
3
ไม่มี
การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3
3
ไม่มี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3
3
ไม่มี
การบริหารการสืบทอดตาแหน่งงาน
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หัวข้อ

จานวน จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมง ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหาก
ตาม
สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%
แผนการ
สอน

3
การบริหารความผูกพันในองค์กร
3
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
3
จิยธรรมและระเบียบวินัยในการทางาน
3
โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียม
3
พนักงานสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร
3
ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาแวดล้อมใน
การทางาน
3
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
3
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์และการ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
รวม
45
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

3
3
3
3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3

ไม่มี

3

ไม่มี

45

ไม่มี

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

คุณธรรม (1) สอดแทรกคุณ ธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่อง 
จริยธรรม ของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนในกลุ่ม

(2) ให้ทาโครงงานกรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่ อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน
(3) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการทางานร่วมกับ 
ผู้อื่น เข้าใจและเห็ น ใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2

มคอ. 5
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ร่วมกับผู้อื่นได้
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณ
ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพื่อให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ความรู้ (1) การสอนแบบเน้ น ผู้ เรียนเป็น ส าคั ญ มุ่ งเน้ น ให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
(2) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการ
ตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) มี ก ารแบ่ งกลุ่ ม ในการท ารายงาน การนาเสนอ
รายงาน และการวิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา โดยเน้ น ถึ ง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม
(4) ให้ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาค้ น คว้าด้ ว ยตนเองในระบบ
สาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการฝึกอบรมและ
การประชุม การทางานและรู้จักแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะทาง (1) บรรยายหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ โดยใช้ สื่ อ
ปัญญา PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
คาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(2) การสอนโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาด้ า นการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในบริ บ ทที่ ห ลากหลาย เช่ น การ
วิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคคล การพัฒนา
สมรรถนะ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่ อ ฝึ ก วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ และให้
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานที่กาหนด 
โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม
ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) มอบหมายให้ ทาโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่ ม โดย
เน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน
เพื่อดู ความสามารถในการทางานเป็นที ม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้ น า ผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
วิชาชีพของตนเอง
(2) มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าหรื อ เข้ า ร่ ว ม
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชน ทาให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานใน
การทางานเป็นทีม
(3) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก
กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือทีม
จะทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมาก
ขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(1) มอบหมายงานให้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
Website สื่ อ ก ารส อ น e-learning แ ล ะ ก าร ท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
(3) ให้นักศึกษาศึกษาคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และศัพท์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและในอนาคต
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
หลักสูตรได้กาหนดวิธีการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ฝึกให้ทากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ให้มากขึ้น
มีการทากิจกรรมที่สอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้ และจัดให้ มีสื่อการสอนที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อ
ประหยัดเวลาในการสอนให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหามีจานวนมาก สาหรับปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งนี้คือ ผู้เรียนไม่ตระหนัก ใส่ใจรับผิดชอบในการส่งงานตามที่ผู้สอนได้มอบหมาย ขาด
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอันเนื่องมาจากการขาดจิตสานึกที่ดี

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน C1 จานวน 52 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ตอนเรียน C1 จานวน 52 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน C1
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
A
0.00
B+
0.00
B
10
19.23
C+
14
26.92
C
18
34.62
D+
3
5.77
D
0.00
F
2
3.85
ไม่สมบูรณ์ (I)
3
5.77
ขาดสอบ (M)
2
3.85
ผ่าน (P,S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม
52
100
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี

รวม
จานวน
(คน)
10
14
18
3
2
3
2

52

ร้อยละ
0.00
0.00
19.23
26.92
34.62
5.77
0.00
3.85
5.77
3.85

100
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การส่งงานของนักศึกษาจานวน 2 กลุ่มที่ล่าช้า นักศึกษายังคงใช้ความรู้สึกความเป็นตัวตนของ
ตนเอง
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ข้อสอบอัตนัยค่อนข้างออกยาก มีจานวน 5
ตัวเลือก และมีความซับซ้อน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง
และเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- นักศึกษามีการประเมินผลการสอนที่ดี การสอนครบทุกเนื้อหาและมีความเข้าใจในเนื้อหา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- ประชุมคณาจารย์ที่สอนประจารายวิชาเพื่อร่วมประเมิน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
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- อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น และได้
แนวทางการปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอื่ น ๆ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
1.สรุปเนื้อหาตามความเหมาะสม
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และ
2.ให้ความสาคัญด้านการปฎิบัติจริงรวมทั้งทฤษฎี สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานาเสนอ ประชุมกับอาจารย์ในหลักสูตร ถึงแนวทางในการพัฒนา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการ
ทรัพยากรมนุษย์ มาให้ความรู้ใหม่ ๆ สอน
พร้อมทั้ง
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้
2. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3.ศึกษาความต้องการของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
- จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ เช่น บริษัท สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดล้อมการใช้จริง
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา: ผู้ช่วยศาสตจราจารย์ ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
.
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
24 ธันวาคาม 2561
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2562302
กฎหมายธุรกิจ

SUAN DUSIT
UNIVERSITY

(Business Law)
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
รหัสและชื่อรายวิชา
2.
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3.
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
5.
สถานที่เรียน
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.
รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2.
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
3.
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา
4.
ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2.
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3.
จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4.
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5.
ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6.
ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7.
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1.
ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2.
ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
1.
ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2.
ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
1.
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
ครั้งที่ผ่านมา
2.
การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3.
ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4.
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

หน้า
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 3(3-0-6)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์
ตอนเรียน E1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
อาคาร 2 ห้อง 256 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน (ตอนเรียน B1 และ C1)
จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหาก
แผนการสอน สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%
1. แนะนาบทเรียนและสอบถามความรู้
3
3
พื้นฐานทางกฎหมายแนะนาวิธีการเรียน
การประเมินผล และการทาข้อสอบ
2.-3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
3
3
นักศึกษาไม่มีความรู้
เรื่องความสามารถในการทาธุรกิจของบุคคล
พื้นฐานทางด้านกฎหมาย
และองค์กรธุรกิจ
เลยทาให้ต้องเสียเวลาใน
การอธิบาย
และ
ยกตัวอย่างมาก
4.-5. กฎหมายว่าด้วยลักษณะของการ
3
3
หลักกฎหมายมีความ
ดาเนินธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนและบริษัท รว
ซับซ้อนและมีเนื้อหาวิชาที่
ทั้งแนะนาวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เกี่ยวข้องมากทาให้ต้องใช้
พร้อมเว็บไซต์ที่มีข้อมูล
เวลาในการอธิบายมาก
6. กฎหมายว่าด้วยลักษณะของการทา
3
3
สัญญาซื้อขายและการซื้อขายระหว่าง
ประเทศ
7. กฎหมายว่าด้วยลักษณะของการทา
3
3
สัญญาเช่าทรัพย์
8. กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ซึ่งอธิบายถึง
ความสาคัญของสัญญาเช่าซื้อ และลักษณะ
ของสัญญาเช่าซื้อ

3

3

9. กฎหมายว่าด้วยลักษณะของสัญญาจ้าง
แรงงานและจ้างทาของ รวมถึงความสาคัญ
ของสัญญาดังกล่าวในการทาธุรกิจ

3

3

10. กฎหมายว่าด้วยการยืม ซึ่งรวมถึงการ

3

3

การจ้างแรงงานมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับทา
ให้มีเนื้อหามาก
จึงให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้า
ด้วยตนเองได้
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หัวข้อ

จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหาก
แผนการสอน สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%

กู้ยืมเงินซึ่งมีความสาคัญอย่างมาก
11. กฎหมายว่าด้วยการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
12. กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ซึ่งเป็นตราสารที่
ใช้ในการธุรกิจทั้งในประเทศและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

3

3

3

3

13. ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการเป็นนิติ
บุคคล, กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่สาคัญของไทย ทั้งใน
ส่วนของการจัดตั้ง การจัดการและความรับ
ผิด
14. กฎหมายพิเศษที่สาคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจ เช่น การเจรจาและการร่างสัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

6

6

3

3

การสอนไม่มีเวลาอธิบาย
อย่างละเอียดเพราะมี
หลายเรื่องและนักศึกษาทา
ความเข้าใจได้ช้า เพราะ
ไม่ได้ศึกษาล่วงหน้าตามที่
สั่งงานไป

รวม

45

45

ไม่มี

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

เนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยาก
สาหรับนักศึกษาที่ไม่มี
พื้นฐานกฎหมายมาก่อน
จึงอธิบายเฉพาะในส่วนที่มี
ความสาคัญ และให้ศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการเรียน
ให้ข้อมูลและแนะนา
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้า
ได้ด้วยตนเอง

แนวทางชดเชย
-
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

คุณธรรม (1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นเรื่องความ ✓
จริยธรรม รับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและสังคม รวมถึงมารยาทในสังคม การให้ความ
เคารพต่ออาจารย์และผู้อาวุโสกว่า
(2) เช็คชื่อนักศึกษาก่อนเริม่ เรียน เพื่อให้นักศึกษา ✓
ตระหนักถึงความสาคัญในการตรงต่อเวลา
(3) ให้ทางานเดี่ยวเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความ ✓
ตรงต่อเวลาในการส่งงาน
ความรู้ (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีด้านการ
จัดการการตลาด
(2) บรรยาย อภิปราย หัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดย
ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัด
ให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือทากิจกรรมหน้า
ชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) มีการแบ่งกลุ่มในการทารายงาน การนาเสนอ
รายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รู้จักแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(4) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยการหาบทความจากอินเทอร์เน็ตหรือในห้องสมุด
ที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
เพื่อนามาวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ศึกษาค้นคว้ามา และร่วมกัน

✓
✓

✓

✓

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
(1) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
คาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(2) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากฎหมายธุรกิจ
(3)
มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานกลุ่มที่
กาหนดให้ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
(1) มอบหมายให้ทาโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดย
เน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สายวิชาชีพของตนเอง
(2) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน
ทาให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานในการ
ทางานเป็นทีม และรู้จักการควบคุมตนเอง
(3) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก
กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือทีม
จะทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมาก
ขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
Website สื่อการสอน e-learning และการทา
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน (ตอนเรียน E1)
- คาอธิบายรายวิชาเดิมมีเนื้อหาที่ยากเกินกว่าที่จะสอนให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจได้ จึงควรปรับเนื้อหา
คาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและนักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
E1
รวม

จานวน (คน)
52
52

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
E1
รวม

จานวน (คน)
52
52

3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
E1
รวม

จานวน (คน)
0
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C

ตอนเรียน E1
จานวน (คน)
ร้อยละ
3
5.8
3
5.8
23
44.2
10
19.2
10
19.2

รวม
จานวน (คน)
3
3
23
10
10

ร้อยละ
5.8
5.8
44.2
19.2
19.2
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ระดับคะแนน
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ (M(I*))
ผ่าน (P,S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม

ตอนเรียน E1
จานวน (คน)
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5.8
0
0
52
100

รวม
จานวน (คน)
0
0
0
0
3
0
52

ร้อยละ
0
0
0
0
5.8
0
100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) (ตอนเรียน E1)
- ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม/ล่วงหน้าตามที่มอบหมาย
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (ตอนเรียน E1)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตอนเรียน E1)
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก (ตอนเรียน E1)
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
- อินเตอร์เน็ตในห้องเรียนมีประสิทธิภาพต่า
- ยากลาบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
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1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ตอนเรียน E1)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นดาเนินการ
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นดาเนินการ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (ตอนเรียน E1)
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- จากการสังเกตนักศึกษามีความสนใจในการเรียนน้อย ขาดความสนใจในการหาข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียน
- ความประพฤติของนักศึกษา (บางคน) ขาดความตรงต่อเวลาและขาดการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
- อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา
ผลการดาเนินการ (ตอนเรียน E1)
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ตอนเรียน E1)
1. เพิ่ม/ตัด/ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักกฎหมายที่เป็นหลัก
กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจุบันที่มีการแก้ไข
และ
สามารถนาไปวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้จริง
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานาเสนอ ประชุมกับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นถึงแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป (ตอนเรียน E1)
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- เชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรที่สามารถให้ สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ความรู้จากประสบการณ์ซึ่งจะทาให้นักศึกษามี
รายวิชาและอาจารย์
ความสนใจมากขึ้น
ผู้สอน
- ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อร่วมกันหาแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (ตอนเรียน E1)
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภชุ งค์ เมนะสินธุ์

มคอ. 5

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
.
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การรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3822104 ชื่อรายวิชา หลักการบัญชี
Principles of Accounting
(ตอนเรียน D1)

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ

มคอ. 5

คานา
เอกสารรายวิช า หลั ก การบั ญ ชี รหั ส 3822104 โดยมุ่งเน้ น ให้ ผู้ เรียนมี ความเข้าใจ ความหมาย
วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางด้านบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทาบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบั ญ ชี วิธีการบัญ ชีตามมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การ
จัดทางบการเงิน
รายวิช า หลั กการบั ญ ชี มี จุ ดมุ่งหมายและวัต ถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร และ
ทางานร่ว มกับ ผู้อื่น ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็ น สื่ อกลางในการ
แสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดทา
จิรเดช สมิทธิพรพรรณ

2

มคอ. 5
สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
หมวด 6 แผนการปรับปรุง

4
4-9
10
10
10
10-11

การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
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มคอ. 5
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา หลักการบัญชี
3822104
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน D1
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561
5. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน
สอนจริง
- แนะนาวิชาเรียน
- แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดาเนินธุรกิจ
- ความหมายของการบัญชีและ
ความหมายผู้ทาบัญชีของการบัญชี
และวิธีการจัดทาบัญชี -ความสาคัญ
ทางวิชาชีพบัญชี
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ
ทางการบัญชีของประเทศไทย
- ประโยชน์ของการบัญชีตอ่ องค์กร
ธุรกิจ และผู้ใช้ข้อมูล
การจัดทางบการเงิน
- งบการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการ
เงิน – งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บางส่วน

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%

4

[คลิกพิมพ์]

4

4

[คลิกพิมพ์]

4

4

[คลิกพิมพ์]

4

มคอ. 5
- การวิเคราะห์รายการค้า ธุรกิจ
บริการ ธุรกิจ พาณิชยกรรม
- การบันทึกบัญชีขั้นต้นที่สมุด
รายวันทั่วไปทั้ง 2 ธุรกิจ

6

6

-การโอนปิดบัญชี
การปรับปรุงรายการทางบัญชี
7 ประเภท
- การกลับรายการบัญชี
- การจัดทางบกระแสเงินสด
ความสาคัญงบกระแสเงินสดเชิง
เศรษฐกิจ
การบัญชีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
- ความหมายของภาษีมลู ค่าเพิม่
- การคานวณ ภาษีซื้อ –ภาษีขาย
การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขาย
สินค้า ธุรกิจซื้อมาขายไป
-ระบบการบันทึกบัญชีแบบต่อเนือ่ ง
และแบบสิ้นงวด

6

6

8

8

สมุดรายวันเฉพาะ
- ความหมายของสมุดรายวันเฉพาะ
- ประเภทสมุดรายวันเฉพาะ
- ประโยชน์สมุดรายวันเฉพาะ
การบัญชีสาหรับกิจการ
อุตสาหกรรม
- ความหมายของต้นทุนการผลิต
- ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต
- สินค้าคงเหลือของกิจการ
อุตสหกรรม
-การคานวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิต
เสร็จ
-ต้นทุนสินค้าที่ขาย

8

8

กรณีศึกษา

3

3

ทบทวนบทเรียน นักศึกษานาเสนอ
งานที่ได้รับมอบหมาย

3

3

[คลิกพิมพ์]

5

มคอ. 5
นักศึกษานาเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายประจาภาคเรียนและ
ทบทวนบทเรียน

4

4

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ประสิทธิผล
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
รายวิชา
มี
ไม่มี
คุณธรรมและ
1. การปลู ก ฝั งให้ นั ก ศึ ก ษามี /
นักศึกษาบางส่วนส่งงานไม่ตรงเวลา
จริยธรรม
ระเบี ยบวินั ย โดยเน้ นการเข้า
การแก้ไขให้นักศึกษาส่งงานที่ทาเสร็จ
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
ภายในชั่วโมงเรียน
การแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
รั บ ผิ ด ชอบงานในหน้ า ที่ ที่
ได้ รั บ มอบหมาย โดยฝึ กให้ รู้
หน้ า ที่ ข องการเป็ น ผู้ น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม

6

มคอ. 5
ความรู้

1. ใช้ ก ารเรี ย นการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า
ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของ
รายวิชานั้นๆ
2. ฝึ ก ทั กษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้และส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาด้ ว ย
ต น เ อ ง แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ
กระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็น
ทักษะทางปัญญา 1. ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์กับนักศึกษาตั้งแต่ใน
ระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับ
ความยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายวิชา
หลักการบัญชี
2. ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ
ใช้สถานการณ์หลากหลายจน
เกิดความชานาญ
ทักษะ
1.ใช้การสอนที่ มีก ารกาหนด
ความสัมพันธ์
กิจ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น
และความ
กลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ
ปฏิบัติการ
2 .ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

/

-

/

เนื้อหาวิชาบางบทมีความยากต่อการทา
ความเข้าใจของนักศึกษา แก้ไขโดยการ
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
จนเกิดความชานาญ

/

-

7

มคอ. 5
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใน /
รายวิ ชาต่ างๆ ให้ นั กศึ กษาได้
วิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา การ
เรียนรู้เทคนิ คและประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ
2. การทดลอง การฝึกปฏิบัติ
น าเส น อ ก ารแ ก้ ปั ญ ห าที่
เหมาะสม
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
หลักสูตรได้กาหนดวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
โดยการจัดทาแบบฝึกหัดและการแก้ปัญหาที่ต่างกัน รวมถึงการทาชุดฝึกปฏิบัติ จัดให้มีสื่อการสอนเพื่อ
ประหยัดเวลาในการสอนให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น กลยุทธ์ในการสอนดังกล่าวได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดี

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
53 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
53 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
มี 0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
A
B+
B
6
11.32
C+
5
9.43
C
23
43.40
D+
5
9.43
D
7
13.21
F
4
7.55
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบปลายภาค (M)
3
5.66
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
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มคอ. 5
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
มีการตรวจสอบข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลาย
ภาค โดยกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน เพื่อพิจารณาข้อสอบกับการวัดประเมินผล
รายวิชา

เหตุผล

สรุปผล
ผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ไม่มี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (นักศึกษาได้ทาการประเมินโดยเข้าระบบการศึกษา)
-สอบถามจากนักศึกษาโดยตรง
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
-ควรมีการแนะนาแหล่งค้นคว้าข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
-เห็นด้วยกับการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาสาหรับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมจากรายวิชาที่เรียน
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มคอ. 5
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจาการสอบถามนักศึกษา และจากการสังเกตุพบว่าการการสอนที่
เน้นการปฏิบัติการค้นคว้า การนาเสนอหน้าชั้นเรียน กรณีศึกษา โดยเป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยใช้การฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น
- ความเห็นของบุคคลอื่น เช่น ผู้ประกอบการ บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนมาจะทาให้นักศึกษาเข้าใจ สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
ได้ง่ายขึ้น
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง กรณีศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาที่จะเข้าเรียน เช่น เอกสารที่ใช้ในการเรียน การทบทวนบทเรียนมาก่อนจะทาให้มีความเข้าใจได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน. 21 ธันวาคม 2561
ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ .ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
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รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษา 1/2561

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

3661101
องค์การและการจัดการ
(ORGANIZATION AND MANAGEMENT)

4

สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/
รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

หน้า
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3661101 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
1.ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

3(3-0-6)

ตอนเรียน B1

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 505 ในมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
ได้สอน
จริง

1. แนะนารายวิชา
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการ
จัดการ
3. หลักการและทฤษฎีองค์การ
4. การวางแผน
5. การจัดองค์การ
6. การจัดคนเข้าทางาน
7. การอานวยการ
8. การควบคุม
9. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
ของยุคศตวรรษที่ 21
10. รายงานและนาเสนอหัวข้อทางด้าน
องค์การและการจัดการ

3
6

3
6

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน
25%
ไม่มี
ไม่มี

6
6
3
6
3
3
3

6
6
3
6
3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

6

6

ไม่มี

รวม

45

45

ไม่มี

หัวข้อ

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นใน

เรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
เพื่อนในกลุ่ม
2. ให้ทางานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความ
รับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาใน

การส่งงาน
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียด ต่าง ๆ โดย

ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดยการจัด
ให้มีการถาม-ตอบจากกรณีศึกษา หรือออกมา
ทากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกีย่ วข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดประจาบทเรียน

นั้น ๆ

3. มอบหมายงานให้นักศึกษารู้จกั ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ เช่น
Internet, วารสารทางวิชาการ และห้องสมุด
1. มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษารู้จักใช้ไหว

พริบในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
องค์กรโดยสามารถเรียงลาดับความสาคัญ
ก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง เช่น ให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษา
2. ให้นักศึกษานาเสนอผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน

และสังเกตุพฤติกรรมในการใช้ไหวพริบในการ
อภิปราย รู้จักการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ส่วนตัว และส่วนรวมได้ทันท่วงที
1. มอบหมายโครงงานให้ทาเป็นรายกลุ่ม โดย 
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ดู ค วามสั ม พั น ธ์

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
นักศึกษาบางคนไม่ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา
เนื่องจากขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ทางาน

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ร่วม
สมัย อภิปรายถึง ผลดี
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการเรียนรู้
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา
ระหว่างบุคคลว่า สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม
1. สอนให้นักศึกษาได้รู้ถึงขั้นตอนในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาและขั้นตอนในวิเคราะห์
โครงสร้าง ต่าง ๆ ขององค์กร
2. สอนให้นักศึกษารู้จักใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น
ประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ และใช้
เป็นช่องทางในการสื่อสารกับครูผสู้ อนและ
เพื่อน ๆ ในห้อง

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข



สอดแทรกเกมส์หรือ
กิจกรรมทีต่ ้องใช้ทักษะใน
การคิดวิเคราะห์



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
1. นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา ที่นอกเหนือจากตาราเรียน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
B1
รวม

จานวน (คน)
52
52

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
B1
รวม

จานวน (คน)
52
52

3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
B1
รวม

จานวน (คน)
0
0

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน B1
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ (M(I*))
ผ่าน (P,S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

7
7
24
6
5
0
0
1
0
0
0
0
2
52

13
13
46
12
10
0
0
2
0
0
0
0
4
100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

สรุปผล
เสนอให้มีการทากิจกรรมกลุ่มมากขึ้น และสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาเป็นระยะเพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

มีการปรับปรุงห้องเรียน ทาให้เกิดเสียงรบกวน มี ทาให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้า
ฝุ่น และมีกลิ่นสีที่เกิดจากการทางานของช่าง
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- ไม่มี

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาวิชาองค์การและการจัดการมากขึ้น และได้
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนที่ดีกว่าเดิม

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาคการศึกษาแรก
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาองค์การและการจัดการให้มีความ
หลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ได้ทางานเป็นทีม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง สัปดาห์ที่ 14 ช่วงใกล้ปิดเทอม อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน
2. ศึกษาความต้องการของ
ผู้เรียน

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา

อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี

ลงชื่อ......................................................วันที่รายงาน
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
28 ธันวาคม 2561

.

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

การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3691101
หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วันวิธู สรณารักษ์
อาจารย์ผู้สอน
อ.อังคณา เชี่ยวชาญ
ตอนเรียน A1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

แนะนาบทเรียนและสอบถามพื้นฐานของ
นักศึกษา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความ
พอใจเท่ากัน ความหมายคาว่าเส้นความพอใจ
เท่ากันและลักษณะเส้นความพอใจเท่ากัน เส้น
งบประมาณรวมทั้งดุลยภาพของผู้บริโภค
บทที่ 3 การผลิต
ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการผลิตตาม
หลักผลิตผลและต้นทุนเท่ากัน ดุลยภาพของ
ผู้ผลิต
บทที่ 4 ต้นทุนการผลิต
ประเภทต้นทุน การคานวณต้นทุนประเภทต่างๆ
บทที่ 5 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จาก
แผนการสอนหากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25%

มคอ. 5
หัวข้อ

ความหมายของอุปสงค์ การเปลีย่ นแปลงอุปสงค์
การเปลีย่ นแปลงของอุปทาน
บทที่ 5 ดุลยภาพ การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ
บทบาทของรัฐในการกาหนดราคา
บทที่ 6 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์
โครงสร้างตลาด ลักษณะของตลาดแต่ละประเภท
การกาหนดราคาและปริมาณของสินค้าและ
บริการในตลาดต่างๆ
บทที่ 7 วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การว่างงาน
ช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ ความหมายของเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด สาเหตุและการแก้ปัญหา ความหมายและ
ประเภทของการว่างงาน
บทที่ 8 บัญชีรายได้ประชาชาติ
ความหมายรายได้ประชาชาติ ประเภทของ
รายได้ประชาชาติ ประโยชน์ของบัญชีรายได้
ประชาชาติ
บทที่ 8 บัญชีรายได้ประชาชาติ
การคานวณรายได้ประชาชาติจากด้านรายได้
การคานวณรายได้ประชาชาติจากด้านรายจ่าย
การคานวณรายได้ประชาชาติจากด้านผลผลิต
บทที่ 9 การลงทุน
ความหมายของการลงทุน ประเภทการลงทุน
ปัจจัยที่กาหนดการลงทุน และความสาคัญของ
การลงทุนต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
บทที่ 10 การเงินและนโยบายการเงิน
ความหมายของเงินและหน้าที่ของเงิน
ความหมายของปริมาณเงินและสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินประเภทต่างๆ
และนโยบาย
การเงิน
บทที่ 11 การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง
ความหมายการคลังสาธารณะ ภาษีอากรประเภท
ของภาษี ผลจากการเก็บภาษี รายจ่ายของรัฐบาล
หนี้สาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน นโยบายการ
คลัง
บทที่ 12 การค้าระหว่างประเทศ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จาก
แผนการสอนหากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25%

2
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หัวข้อ

ความหมายการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้า
ดุลการค้า และ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 12 การค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้า
แบบเสรี นโยบายการค้าแบบคุม้ กัน การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

3

3

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ตามแผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จาก
แผนการสอนหากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25%

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

-

ความรู้

-

ทักษะทางปัญญา

-

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

-

-

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
รายวิชา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ เช่ น การ
กาหนดราคาและปริมาณการผลิตใน
ตลาดประเภทต่างๆ อภิปรายกลุ่ม
บรรยาย อภิ ป ราย การฝึ ก ปฏิ บั ติ
การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา และ
มอบหมายให้ ค้ น คว้ า หาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและ
นาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
การตั้งคาถามเพื่อให้ใช้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์
อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศึกษา
จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าข่าวเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิผล
มี


ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี
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มคอ. 5
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
รายวิชา
กับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อาหาร เป็นต้น
ทักษะการวิเคราะห์ - การฝึ ก ปฏิ บั ติ และการมอบหมาย
เชิงตัวเลข การ
งานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
สื่อสาร และการใช้
website สื่ อ ก า ร ส อ น แ ล ะ ท า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงาน

ประสิทธิผล
มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ไม่มี



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
การสอนโดยใช้คาถามหรือกรณีตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปรายกลุ่ม และคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 52 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 52 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
ขาดสอบ (M)
รวม

จานวน
4
20
18
4
2
-1
3
52

คิดเป็นร้อยละ
7.69
38.46
34.62
7.69
3.85
-1.92
5.77
100.00

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
4
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ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
-

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
เพิ่มกิจกรรมในชั้นเรียนโดยใช้ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อเป้าหมาย

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
2562

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา: ............................................................................................................................. ..
ลงชื่อ.....อ.อังคณา เชี่ยวชาญ ..........................................วันทีร่ ายงาน ……25 ธันวาคม 2561 …….
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:...................อ.วันวิธู สรณารักษ์ …………………….............................................
ลงชื่อ....................................................................................วันที่รายงาน...........................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:.....................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................วันทีร่ ับรายงาน...........................................
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