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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652205 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(Business Application Programming)

3(2-2-5)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน A1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
หัวข้อ
แผนการสอน
สอนจริง
หลักการพัฒนาโปรแกรม
- ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
- รูปแบบการเขียนโปรแกรม
- เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
- ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม
- รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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หัวข้อ
ผังงาน
- สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในการ
เขียนผังงาน
- หลักในการเขียนผังงาน
- โครงสร้างของการเขียนผังงาน
- การวิเคราะห์งาน
โครงสร้างโปรแกรม
- โครงสร้างของภาษา
- กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรม
ภาษา
- การดาเนินงานโปรแกรม
- ชนิดของข้อมูล
- ตัวแปร
- ค่าคงที่
ฟังก์ชนั่ การรับและแสดงผล
ข้อมูล
- ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล
- ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์
- ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ
การจัดรูปแบบของข้อมูล
- การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์
- การจัดข้อมูลนาเข้า
นิพจน์และตัวดาเนินการ
- นิพจน์
- ตัวดาเนินการ
- ขั้นตอนการทางานของตัว
ดาเนินการ
- ตัวดาเนินการกับลาดับ
ความสาคัญ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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หัวข้อ
คาสั่งเงื่อนไข
- ตัวดาเนินการเปรียบเทียบและ
ตรรกะ
- คาสั่ง if/if else
- คาสั่ง switch case
คาสั่งการวนซ้า
- คาสั่งการวนซ้า
- คาสั่งการออกจากการวนซ้าและ
ดาเนินการต่อไป
ข้อมูลแบบชุดและสตริง
- ข้อมูลแบบชุดและการประกาศ
ตัวแปรแบบชุด
- ข้อมูลชุดและฟังก์ชัน
- ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ
- การส่งผ่ายตัวแปรชุดไปยัง
ฟังก์ชัน
- การใช้ฟังก์ชันและโปรแกรม
ย่อย
- การอ่านค่าและแสดงผลค่าของ
สตริง
- การผสมผสานการใช้งาน
ฟังก์ชันกับการทางานในธุรกิจ
ตัวแปรชี้หรือตัวชี้
- พื้นฐานและการทางานของตัวชี้
- การประกาศตัวแปรประเภทตัว
ชี้
- ตัวชี้และฟังก์ชั่น
- ตัวชี้กับแถวลาดับ
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น
- โครงสร้างและฟังก์ชั่น
- ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง
- แถวลาดับของโครงสร้างข้อมูล
- แฟ้มข้อมูล

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

4

4

4

4

8

8

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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หัวข้อ
พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
- การห่อหุ้ม การรับทอด
- การสร้างคลาส
- การสร้างอ็อบเจกต์
- การปรับปรุงแอตทริบิวต์
- แอตทริบิวต์ที่อยู่ในคลาส
- การลบอ็อบเจกต์
- การรับทอด
- การโอเวอร์ไรด์
- การโอเวอร์โหลด
- การซ่อนข้อมูล
- ผู้เรียนทาเสนอโปรแกรม/
โครงการย่อยประจาภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
ตามองค์ประกอบและข้อกาหนด
ตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้
- ทบทวนบทเรียน
รวม

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

8

8

4

4

60

60

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
แผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
(ถ้ามี)
มี ไม่มี
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผลรายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
คุณธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาบางคนส่งงานไม่ทัน

จริยธรรม
โดยเน้นในเรื่องของความ
ตามกาหนดเวลา เนื่องจาก
รับผิดชอบต่องาน วินัย
ขาดวินัย ความรับผิดชอบต่อ
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
งาน ขาดความกระตือรือร้น
ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
ในการทางาน
2. ให้ทางานกลุ่ม เพื่อพิจารณา

ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน
และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน
ความรู้
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
นักศึกษาบางคนขาดการวาง
โดยใช้สื่อ PowerPoint
แผนการทางาน ขาดทักษะ
ประกอบการบรรยายโดยให้
กระบวนการคิดอย่างเป็น
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน
ลาดับขั้นตอน ทักษะการ
โดยการจัดให้มีการตอบคาถาม
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากกรณีศึกษา หรือออกมาทา
เนื่องจากเป็นรายวิชาปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
จึงต้องมีการฝึกฝนในและ
กับสาระการเรียนรู้
นอกห้องเรียนพร้อมมี
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ข้อเสนอจากผู้สอน
ผู้เรียนเป็นสาคัญและการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริง
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝน 
จากกรณีศึกษา โดยกาหนดให้อยู่
ในเนื้อหาของการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อนามา
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะทาง
1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง

ปัญญา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
2. มีการประยุกต์ความรู้และทักษะ 
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายงานให้นักศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็น
ปัญหา และนามาสู่การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
ทักษะ
1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ
ความสัมพันธ์
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม
ระหว่างบุคคล 2. กรณีงานกลุ่มให้นักศึกษาพัฒนา
และความ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
รับผิดชอบ
เป็นกรณีศึกษาแบบกลุ่ม กลุ่มละ
3-4 คน โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ
ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารกับผู้อื่น
4. มีการฝึกฝนให้มีลักษณะการเป็น
ผู้นา การให้ความคิดเห็นและการ
รับฟังความเห็นจากผู้อื่น
ทักษะการ
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์
กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก
การสื่อสาร และ
Website สื่อการสอน เพื่อใช้เป็น
เทคโนโลยี
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
2. นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข










นักศึกษาขาดการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากไม่เห็นความสาคัญ
ของกรณีตัวอย่าง

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
1. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเห็นความแตกต่างของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจในระบบสารสนเทศทางธุรกิจแบบต่างๆ
2. นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่านี้
3. มอบหมายกรณีศึกษาที่หลากหลายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ลาดับขั้นตอนการทางาน และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานธุรกิจได้
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
47
47

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
47
47

3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
0
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ(M(I*))
ผ่าน (P,S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา(W)
รวม

ตอนเรียน A1
จานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
0
0.00
1
2.13
7
14.89
13
27.66
14
29.79
8
17.02
1
2.13
0
0.00
1
2.13
2
4.26
0
0.00
0
0.00
0
0.00
47
100.00
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มคอ. 5
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
5.1 นักศึกษาบางคนขาดความใส่ใจและความตั้งใจในการทางานกลุ่มและงานเดี่ยว และไม่
พยายามทบทวนบทเรียน ขาดความใส่ใจ และไม่ตั้งใจทาอย่างที่ควร จึงได้คะแนนส่วนนี้น้อย ทาให้ระดับ
การเรียนลดลงอย่างน้อย 1 ระดับ
5.2 คะแนนที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากคะแนนสอบซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะมีคะแนนที่ต่างกัน
เนื่องจากการสอบได้วัดผลเป็นรายบุคคล
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
- เนื่องจากมีการนาเสนอผลงาน และอภิปรายกลุ่ม
กว่าที่กาหนดไว้
ที่อาจควบคุมเวลาได้ยาก
- เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติอาจจะไม่สามารถควบคุม
ได้
- เนื่องจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่คาด
ไว้
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
1. การสังเกตพฤติกรรม การให้ความร่วมมือใน 1. นักศึกษามีพฤติกรรมในชั้นเรียนปกติ มีความ
ชั้นเรียน การทากิจกรรมกลุ่ม และให้นักศึกษา ร่วมมือในชั้นเรียนดี รวมทั้งให้ ความร่วมมือใน
ตอบคาถามในห้องเรียน
การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
เนื้ อ หารายวิ ช า สามารถตอบค าถามระหว่ า ง
เรียนได้
2. การตรวจผลงานของนั กศึกษาทั้งรายบุ คคล 2. ผลงานของนั ก ศึก ษาที่ ตรวจมี คะแนนอยู่ ใน
และรายกลุ่ม
เกณฑ์ปานกลาง
3. ผลการทดสอบย่อย
3. ผลการทดสอบย่ อ ยของนั ก ศึ ก ษาโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี มีคะแนน
ไม่ต่ากว่าครึ่งของคะแนน
4. ผลหลังการประกาศผลการเรียนรายวิชา
4. ผลการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่คนละอาคารกับ
ภาคปฏิบัติถูกลดเวลาลง
ห้องเรียนภาคทฤษฎีทาให้ใช้เวลาในการเปลี่ยน
ห้องมากกว่าที่กาหนด
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

3651207 การเขียนโปแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

11

มคอ. 5

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.1.1 การทางานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มบางคน
1.1.2 กรณีศึกษาเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
1.2.1 ผลการประเมิ น รายวิช าของนั กศึ ก ษาที่ ส อดคล้ องกับ ผู้ ส อนสามารถน ามาปรับ ปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.1.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่ม กล่าวคือไม่ติดตามช่วยเพื่อนในการทางาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมการทางานและการนาเสนองาน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
จะต้องมีการระบุเวลาการส่งงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี เปิดสอนเป็นภาคการศึกษาแรก
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาที่
ผ่านมาตลอดถึงแผนการดาเนินการในปการศึกษานี้
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงแผนการสอน
- จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
จะจัดการศึกษาถัดไป

ผู้รับผิดชอบ
ผศ. ดร. ลัดดา สวนมะลิ

- ระหว่างจัดการเรียนการสอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
1.ควรกาหนดให้นักศึกษาที่ค่อนข้างอ่อนทาการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีลาดับขั้นตอน การเขียน
รหัสโปรแกรม การเขียนผังงาน และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อน
2. ควรกาหนดให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. ควรฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเลือกงานที่พัฒนากระบวนการคิดของตนและความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:
ลงชื่อ
อาจารย์สอนรายวิชา:
ลงชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2562
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา(มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

SUAN DUSIT
UNIVERSITY

3601601
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(English for Business)
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
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หมวด
หมวด 6

หน้า
แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Seminar in Business Computer)

3(3-0-6)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
ห้อง 505 อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ชั่วโมงตาม
หัวข้อ
แผนการสอน
แนะนารายวิชา ทาความรู้จัก
3
นักศึกษา อธิบายกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในชั้นเรียน พร้อมบรรยาย
ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ์
การวัดและการประเมินผล
เนื้อหา (1) การสนทนาใน
สานักงาน
(Conversation in the office)
- Greetings
- Introduction Oneself
- Positions in Organizations
- Rooms and Department
- Office Equipment
- Asking for Help
- Asking for Permission
- Human Resources
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
เนื้อหา (2) การสมัครงาน
(Applying for a job)
-Job Advertisement
-Job application form
-Reply to job advertisement
-Practice
{Vocabulary and
pronunciation, Speaking,
Reading, Key Grammar
Writing}
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
เรียนรู้จากกรณีศึกษา

3

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

3
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หัวข้อ

เนื้อหา (3) การสมัครงาน
(Applying for a job)

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

- Abbreviation in job
application
- Occupation, Personal
qualities and employment
- Resume writing
- Type of resume
- How to write a resume?
What should be included in
your resume?

สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
เนื้อหา (4) การสัมภาษณ์งาน
(Job interviewing)
- Job interview conversation
- Preparing for a job interview
- Read and review the job
description
- Research the company
- What to wear to a job
interview
- Plan your journey to the job
interview
- How to prepare for a phone
interview or a video
interview
- How to act in an interview
- Common interview questions
and answers
- What are behavioral
interview questions?
- Job interview tips: dos and
don'ts
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หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

3

3

6

6

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

- Questions to ask in an
interview
- How to read body language
in an interview
- How to follow up an
interview
- Interview thank you email

สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
เนื้อหา (5) สานักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงาน (Workplace)
- What is business transaction?
- Value for money
- Documents used in foreign
trade transaction
- Speaking Practice: Placing an
order
- Speaking Practice: Dealing
with late shipment
- How to make a business
phone call in English?

สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
เนื้อหา (6-7) การนาเสนองาน
(Making a Presentation)
- Making effective
Presentation
- How to structure a
presentation
- Conversation practice
- Grammar

สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
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หัวข้อ
เนื้อหา (8-9) การรายงานผลการ
ดาเนินงาน
(Business Reporting)

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
6

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
6

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

- Business writing
- Business writing tips
- How to write business
writing?
- public reporting of operating
and financial data by a
business enterprise
{Financial statements,
Balance sheet}
- regular provision of
information to decisionmakers within an
organization to support
them in their work

{These reports can take
the form of graphs, text
and tables and, typically,
are disseminated through
an intranet as a set of
regularly updated web
pages (or "enterprise
portal")}
- the expansion of
information technology
there has been an increase
in the production of unified
reports which join different
views of an organization in
one place
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
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หัวข้อ
เนื้อหา (10-11) การจัดการ
ประชุม
(Meeting arrangement)
- How to conduct effective
meeting
- Vocabulary, Phrases and
sentences often used in
meeting
- Useful phrases for each
situation in running a
business meeting

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
6

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
6

45

45

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

- Type of business documents
Meeting minutes

- Conversation practice
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
รวม

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
แผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
(ถ้ามี)
มี ไม่มี
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผลรายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
คุณธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาจานวน 1 คน

จริยธรรม
โดยเน้นในเรื่องของความ
มาเข้าเรียนแต่ไม่ตั้งใจเรียน
รับผิดชอบต่อตนเอง วินัย
มีจานวน 2 คน ที่มาเรียนไม่
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
สม่าเสมอ
ตนเองและเพื่อนในห้อง
2. ให้ทางานกลุ่ม เพื่อพิจารณา

ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน
และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน
ความรู้
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
จากเอกสารประกอบการ
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสอน โดยการจัดให้มี
การตอบคาถามจากกรณีศึกษา
หรือนาเสนอด้วย Youtube
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ และการใช้งานในธุรกิจ
ในชีวิตประจาวัน
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสาคัญและการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริง และการจัดทา
แบบฝึกหัด
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝน
จากกรณีศึกษา โดยกาหนดให้อยู่ 
ในเนื้อหาของการทางานเดี่ยว
การทางานเป็นคู่
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
2. มีการประยุกต์ความรู้และทักษะ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายงานให้นักศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็น
ปัญหา และนามาสู่การจัด
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ
งานรายบุคคลและงานคู่
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร
กับผู้อื่น การทางาน
ประกอบการเรียนรู้และการ
นาเสนองาน
3. มีการฝึกให้มีลักษณะการเป็น
ผู้นา การเป็นผู้ตาม การให้ความ
คิดเห็นและการรับฟังความเห็น
จากผู้อื่น



ทักษะการ
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์
กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก
การสื่อสาร และ
ตารา เว็บไซต์ Youtube สื่อการ
เทคโนโลยี
สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สารสนเทศ
เรียนรู้เพิ่มเติม



ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ผู้สอนมอบหมายงานแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติทสี่ ามารถพัฒนานักศึกษาได้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ และใช้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ที่
เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
15
15

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
14
14

3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
-
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน A1
ระดับคะแนน

จานวน
(คน)

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ (M)
ผ่าน (P/S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา(W)
รวม

5
1
5
1
1
1
1
15

คิดเป็นร้อยละ

33.33
6.67
33.33
6.67
6.67
6.67
6.67
100.00

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

เหตุผล
-
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน

สรุปผล
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
สามารถตอบคาถามระหว่างเรียนได้ และสามารถ
นาไปดาเนินกิจกรรมได้ดี
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ - ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
รายกลุ่ม
ปานดี และดีมาก

- ผลการประเมินการทางานเป็นคู่และ
เอกสารรายงาน

- ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี งานแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้ต้องจัดหาเอง โดยที่ ผู้เรียนและผู้สอนต้องวางแผนการการได้มาซึ่ง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพียงสถานที่ โต๊ะและที่นั่ง ทรัพยากรเอง
เรียนรวมถึงเครื่องมือการนาเสนอเท่านั้น
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ผลประเมินจากระบบ eAssessment ของมหาวิทยาลัย)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นรายวิชาของนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
เน้นให้ผู้เรียนมีการสร้างชิ้นงาน ภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการ ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์
แบบสร้างสรรค์ที่สามารถ
สอน
ต้องประสงค์
นาไปใช้ประโยชน์
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ควรฝึกให้ผู้เรียนจานวน 3 คน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย รู้จักตนเองโดยเลือกงานที่พัฒ นา
กระบวนการคิดของตนและความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมชั้น มีเป้าหมายในการเรียนรู้
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ลงชื่อ
อาจารย์สอนรายวิชา
ลงชื่อ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
วันที่รายงาน

24 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
วันที่รายงาน

24 พฤษภาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ อาจารย์ผสู้ อนและกลุม่ เรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ ปิดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร่ ะบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
ต่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3651503 ระบบคอมพิวเตอร์และดิจทิ ัล (Computer Systems and Digitals)
3(3-0-6)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก
ตอนเรียน A1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหากมี
แผนการสอน สอนจริง
ความแตกต่างเกิน 25%
บทบาทของคอมพิวเตอร์และ
3
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์
3
3
ฮาร์ดแวร์
6
6
ซอฟต์แวร์
6
6
สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลกลาง
3
3
หน่วยความจา
3
3
การบริหารหน่วยความจา
3
3
ระบบการควบคุมการดาเนินงานและ
6
6
การจัดสรรทรัพยากรระบบ
ระบบดิจิทลั เบื้องต้น
6
6
ระบบปฏิบัตกิ าร
3
3
รวม
45
45
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
แผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
(ถ้ามี)
มี ไม่มี
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผลรายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
คุณธรรม
1. ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม
จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
ความรับ ผิ ดชอบต่อ งาน วินั ย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. ให้ท าโครงงานกรณี ศึก ษา
หรือรายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณา
ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมาย
งาน และความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน
ความรู้
1. บรรยายหัวข้อ รายละเอียด 
ต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบ การบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน
ด้วยการจัดให้มีการตอบคาถาม
ท้ า ยบทเรี ย นหรือ ออกมาท า
กิ จ ก ร ร ม ห น้ า ชั้ น เรี ย น ที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ก ารแ บ่ งกลุ่ ม ใน ก ารท า
รายงาน การนาเสนอรายงาน
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาค้ น คว้ า
เกี่ยวกับ การทางานของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ การประกอบ
เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ และการ
แก้ ไขปั ญ หาเบื้อ งต้ นเกี่ ยวกั บ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ โ ด ย ใ ช้ สื่ อ
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

มั ล ติมี เดีย พร้อ มตั้ง ประเด็ น
คาถามและนาเสนอ
ทักษะทาง
1. บรรยายหั ว ข้ อ โดยใช้ สื่ อ
ปัญญา
PowerPoint ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่ว มโดยการจั ด ให้ มี ก ารตอบ
ค าถาม ท้ าย บ ท เรี ย น ห รื อ
ออกมาท ากิ จ กรรมหน้ า ชั้ น
เรียนที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ สาระการ
เรียนรู้
2. สาธิตวิธีการประกอบเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ และการซ่ อ ม
บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มอบหมายงานให้นัก ศึก ษา
ท ารายงานที่ ก าหนดโดยใช้
ความรู้ วิ ช านี้ และน าเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปราย
กลุ่ม
ทักษะ
1. มอบหมายให้ ท าโครงงาน
ความสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้
ระหว่างบุคคล ที่ เรี ย น ใน วิ ช ากั บ ปั ญ ห าที่
และความ
กาหนด
รับผิดชอบ
2 มอบหมายงานทั้งที่เป็นงาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม
ทักษะการ
1.มอ บ ห ม ายงาน ให้ ศึ ก ษ า
วิเคราะห์
ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เอ ง จ า ก
การสื่อสาร และ Website สื่ อ ก า ร ส อ น eเทคโนโลยี
learning และท ารายงานโดย
สารสนเทศ
เน้นการน าตัวเลข หรือมี ส ถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่ มาข้อมูล ที่
น่าเชื่อถือ
2.กาหนดให้นัก ศึก ษานาเสนอ
รายงานที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
ค้ น ค ว้ า โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข







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

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

เอกสารรายงานและแฟ้มข้อมูล
นาเสนองานด้วยสื่อภาพเลื่อน
แล ะส่ งรายงาน ในรู ป แบ บ
ไฟล์ ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
จานวน (คน)
A1
47
รวม
47
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
47
47

3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
0
0

51

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
ตอนเรียน A1
จานวน(คน)
คิดเป็นร้อยละ
A
0
0.00
B+
1
2.13
B
14
29.79
C+
16
34.04
C
13
27.66
D+
1
2.13
D
0
0.00
F
0
0.00
ไม่สมบูรณ์ (I)
0
0.00
ขาดสอบ(M(I*))
2
4.25
ผ่าน (P,S)
0
0.00
ไม่ผ่าน (U)
0
0.00
ยกเลิกรายวิชา(W)
0
0.00
รวม
47
100.00

รวม
จานวน(คน) คิดเป็นร้อยละ
0
0.00
1
2.13
14
29.79
16
34.04
13
27.66
1
2.13
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
47
100.00

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในบาง
บทเรียน

สรุปผล
ผลการทดสอบหลังเรียนมีภาพรวมที่ดีขึ้น เมือ
เทียบกับการทดสอบก่อนเรียน และนักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ ขึ้น

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษขาดประสบการณ์จริง จึงให้ศึกษาต้องใช้
ทันสมัย ตามเอกสาร ให้ได้สัมผัส หรือทดลอง
แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาในเรือ่ งนี้แทน
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการสอบถามนักศึกษา พบว่า นักศึกษาอยากให้มีการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี
เพื่อเสริมประสบการณ์ และทาให้เข้าใจเนื้อหาในส่วนที่เป็นทฤษฎีมากขึ้น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
จัดให้มีการฝึกเพิ่มเติมโดยใช้เป็นช่วงเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้นักศึกษาจัดกลุม่ และทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมบารุงเพิ่มขึ้นนอกเวลาเรียน
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
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ข้อเสนอ
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ตลอดภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรจัดให้มี การเชิญ วิท ยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และการเสริม ความรู้ ป ระเด็นทางด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา:

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

ลงชื่อ.............................................................วันทีร่ ายงาน
อาจารย์สอนรายวิชา:

.
2 มิถุนายน 2562

.

ผศ..กนิษฐา ศรีเอนก

ลงชื่อ.............................................................วันทีร่ ายงาน

.
2 มิถุนายน 2562

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

.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา(มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
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มคอ. 5

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
5
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
5
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
5
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
5
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
6
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
6
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
6
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
6
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
7
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
7
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
7
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
7
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
7
ครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
7
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
7
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
8
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
(Operations Management)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์ ดร.จริยะดา จันทรังษี
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร. ธนากร ปักษา
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3(3-0-6)

ตอนเรียน F1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหาก
แผนการสอน สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%
3
3
ไม่มี
การจัดการการปฏิบัติการ
กลยุทธ์ในการดาเนินงานและการปฏิบัติงาน
การพยากรณ์
การวางแผนเลือกทาเลที่ตั้งในการผลิตและ
การดาเนินการ
การจัดการคุณภาพโดยรวม
สอบกลางภาคเรียน
นักศึกษานาเสนอโครงงานที่สาเร็จรวมถึง
จัดส่งแบบฝึกหัดในระหว่างภาคเรียนที่ผ่าน
มา
การจัดแผนผังของสานักงาน และโรงงาน

3
3
3

3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3
3
3

3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3

3

ไม่มี
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หัวข้อ
การวางแผนแรงงานและทรัพยากรมนุษย์
การบริหารสินค้าคงคลัง
การบริหารโครงการ
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management-SCM)
ระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักศึกษานาเสนอโครงงานที่สาเร็จรวมถึง
จัดส่งแบบฝึกหัดในระหว่างภาคเรียนที่ผ่าน
มา
สอบปลายภาค
รวม

จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหาก
แผนการสอน สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%
3
3
3
3

3
3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3
3

3
3

ไม่มี
ไม่มี

3

3

45

45

ไม่มี
ไม่มี

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

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

(2) ให้ทาโครงงานกรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่ อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน
(3) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการทางานร่วมกับ 
ผู้อื่น เข้าใจและเห็ น ใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นได้
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณ
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพื่อให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ความรู้ (1) การสอนแบบเน้ น ผู้ เรีย นเป็น 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 มในการท 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 ส ถานการณ์ จ าลองด้ า นการ
จัดการการปฏิบัติการในบริบทที่หลากหลาย เช่นการ
วางแผนการผลิต การบริหารโครงการ การเลือกทาเล
ที่ตั้ง การจัดแผนผังสานักงานและโรงงาน นักศึกษา
นาเสนอโครงงานที่สาเร็จรวมถึงจัดส่งแบบฝึ กหัดใน
ระหว่างภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และให้นาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานที่กาหนด

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ผลการ
เรียนรู้

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม
(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
การศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยใช้ รู ป แบบและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
(3) ให้นักศึกษาศึกษาคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาการจัดการปฏิบัติการและศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและในอนาคต

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
หลักสูตรได้กาหนดวิธีการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ฝึกให้ทากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ให้มากขึ้น
มีการทากิจกรรมที่สอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้ และจัดให้ มีสื่อการสอนที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อ
ประหยัดเวลาในการสอนให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหามีจานวนมาก สาหรับปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งนี้คือ ผู้เรียนไม่ตระหนักใส่ใจรับผิดชอบในการส่งงานตามที่ผู้สอนได้มอบหมาย ขาด
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอันเนื่องมาจากการขาดจิตสานึกที่ดี

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
F1
รวม

จานวน (คน)
47
47

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
F1
รวม

จานวน (คน)
47
47

3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน F1
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ (M(I*))

จานวน
(คน)
2
7
23
5
8
0
0
2
0
0

ร้อยละ
4
14
49
12
17
0
0
4
0
0
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ตอนเรียน F1
ระดับคะแนน
ผ่าน (P,S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม

จานวน
(คน)
0
0
0
47

ร้อยละ
0
0
0
100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
- ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
เวลาที่ใช้ในการสอนค่อนข้างน้อยมีเวลาจากัด ทา ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
ให้กาหนดเวลาประเมินไม่ค่อยแน่นอน
รับการประเมิน
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ข้อสอบอัตนัยค่อนข้างออกยาก เนื่องจากเสียเวลา ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา
ในการออกคาตอบที่เป็นตัวเลือกหลายตัว
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง
และเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
- อุปกรณ์ในห้องเรียนมีปัญหา
ยากลาบากในการสื่อสารและนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
การเชื่อมต่ออินเตอร์สัญญาช้า

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
นักศึกษาไม่สามารถค้นหาข้อมุลได้อย่างรวดเร็ว

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- นั ก ศึกษาส่ ว นใหญ่ จ ะประเมิ นด้ว ยความรู้สึ กมากกว่า เหตุแ ละผล ถ้าชอบอาจารย์ท่ านใดก็ จะ
ประเมินให้ดี แต่ถ้าไม่ชอบอาจารย์ท่านใดก็จะประเมินให้ไม่ดี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
- นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินด้วยเหตุและผล
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- เรียกประชุมคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
- อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษา
เป็ น ศูน ย์ กลาง โดยการจั ดการเรี ย นรู้ในรูปแบบการอภิป รายกลุ่ ม จะช่วยให้ นั กศึกษามีความเข้าใจใน
การศึกษาด้านการจัดการปฎิบัติการมากขึ้น และได้แนวทางการปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณา
การเนื้ อหารายวิช ากับ รายวิช าอื่ น ๆ ในหลั กสู ตรที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิช าหลั กการตลาด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ องค์การและการจัดการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
1.เพิ่ม/ตัดเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และ
2.ให้ความสาคัญด้านการปฎิบัติจริงรวมทั้งทฤษฎี สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานาเสนอ ประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา ถึงแนวทางในการ
พัฒนา
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างสอน
ด้านการจัดการการปฏิบัติการ มาให้
ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้
2. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3.ศึกษาความต้องการของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
- จัดให้ นั กศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ เช่น บริษัท สถานประกอบการที่มีชื่ อเสี ยงด้านการจัดการ
ปฏิบัติการ หรือมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดล้อมการใช้จริง

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:

ดร.จริยะดา จันทรังษี

…...

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
อาจารย์สอนรายวิชา:

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ปักษา

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

28 พฤษภาคม 2562
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3642101 หลักการตลาด (Marketing) 3(3-0-6)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์สมธีราภ์ พรมศิริ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน D1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ
- แนะนาบทเรียนและทาการสอบถาม
ความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด
- ความหมายและแนวคิดทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่งทางการ
ตลาด

จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอน
แผนการ
สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน
สอน
25%
3

3

ไม่มี

3
3
3

3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอน
แผนการ
สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน
สอน
25%

หัวข้อ
- การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่งทางการ
ตลาด (ต่อ)
- การวิจัยและระบบสารสนเทศทาง
การตลาด
- พฤติกรรมผู้บริโภค
สอบกลางภาค
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
นาเสนอรายงานกลุ่ม
สอบปลายภาค
รวม

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3
3

3
3

45

45

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

คุณธรรม (1) สอดแทรกคุณ ธรรม จริยธรรม โดยเน้ นในเรื่อ ง 
จริยธรรม ของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนในกลุ่ม

(2) ให้ทาโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อ
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่ อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน
(3) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เข้าใจและเห็ น ใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นได้
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณ
ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน
ความรู้ (1) การสอนแบบเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ มุ่ ง เน้ น ให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้านการ
จัดการการตลาด
(2) บรรยาย อภิปราย หัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดย
ใช้ สื่ อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัด
ให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือทากิจกรรมหน้า
ชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) มี ก ารแบ่ งกลุ่ ม ในการท ารายงาน การน าเสนอ
รายงาน และการวิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา โดยเน้ น ถึ ง
ความสามั ค คี แ ละการมี ส่ ว นร่ว ม รู้จั ก แก้ ไขปั ญ หา
เบื้องต้นในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(4) มอบหมายให้ นั กศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยการหาบทความจากอินเทอร์เน็ตหรือ ในห้องสมุด
ที่ เ กี่ ย วกั บ สาระการเรี ย นรู้ เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ศึกษาค้นคว้ามา และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
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

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ผลการ
เรียนรู้

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(2) การสอนโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาด้ านการจั ด การทาง
การตลาดในบริบทที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
สภ าพ แวดล้ อม ท างการตล าด ก ารวิ เ คราะห์
อุตสาหกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ คู่แข่งขั น
เพื่ อฝึ ก วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ โดยใช้ ก ล
ยุทธ์ทางการตลาด
(3) มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาท ารายงานกลุ่ ม ที่
กาหนดให้ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
(1) มอบหมายให้ ทาโครงงานร่ว มกัน เป็ น กลุ่ ม โดย
เน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน
เพื่อดู ความสามารถในการทางานเป็นที ม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สายวิชาชีพของตนเอง
(2) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความสั มพั นธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน
ท าให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก แก้ ไขปั ญ หาของที ม งานในการ
ทางานเป็นทีม และรู้จักการควบคุมตนเอง
(3) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก
กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือทีม
จะทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมาก
ขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(1) มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้น คว้าด้ ว ยตนเองจาก
Website สื่ อ ก ารส อ น e-learning แ ล ะ ก าร ท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยใช้ รู ป แบบและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ
(3) ให้นักศึกษาศึกษาคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาการจัดการทางด้านการตลาดและศัพท์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการตลาด เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
- ควรให้นักศึกษาเน้นการทางานเป็นกลุ่ม แล้วออกมานาเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาเอง

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
D1
รวม

จานวน (คน)
47
47

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
D1
รวม
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
D1
รวม

จานวน (คน)
47
47
จานวน (คน)
0
0
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน A1
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
A
5
11
B+
6
13
B
17
36
C+
13
28
C
0
0
D+
0
0
D
0
0
F
2
4
ไม่สมบูรณ์ (I)
4
8
ขาดสอบ (M(I*))
0
0
ผ่าน (P,S)
0
0
ไม่ผ่าน (U)
0
0
ยกเลิกรายวิชา (W)
0
0
รวม
47
100
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
- ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เวลาที่ใช้ในการสอนค่อนข้างน้อยมีเวลาจากัด ทา
ให้กาหนดเวลาประเมินไม่ค่อยแน่นอน

เหตุผล
ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
รับการประเมิน

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ข้อสอบอัตนัยค่อนข้างออกยาก เนื่องจากเสียเวลา
ในการออกคาตอบที่เป็นตัวเลือกหลายตัว

เหตุผล
ความคลาดเคลื่อนจากการเดาของนักศึกษา
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง
และเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
- อินเตอร์เน็ตในห้องเรียนมีประสิทธิภาพต่า

ผลกระทบ
ยากลาบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นดาเนินการ
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นดาเนินการ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- มีการสอบถามจากนั กศึกษา โดยให้ นักศึกษาออกความเห็ น ร่ว ม แล้ ว นาความเห็ น ที่ส ามารถ
ดาเนินการได้มาใช้ในการเรียนการสอน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
- อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาด้านการจัดการทางการตลาดมากขึ้น และได้
แนวทางการปรับปรุงวิธีการสอน และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอื่ น ๆ ในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิชาองค์การและการจัดการ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายวิชการจัด การ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
1. เพิม่ /ตัดเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม
2. ให้ความสาคัญด้านการปฎิบัติจริงรวมทั้งทฤษฎี

ผลการดาเนินการ
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิ ปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานาเสนอ ประชุมกับอาจารย์ในหลักสูตร ถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ สถานประกอบการ
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
การตลาดมาให้ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
2. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างสอน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์
ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา

อาจารย์สมธีราภ์ พรมศิริ

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

ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

28 พฤษภาคม 2562

.
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รายงานผลการดาเนินการรายวิชา(มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561

3632103

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

Business Computer | Suan Dusit
Business Computer | Suan Dusit

มคอ. 5

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
3
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
4
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
4
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
4
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
4
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
4
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
5
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
5
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
5
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
5
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
5
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
5
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
6
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
6
ครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
6
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
6
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
6
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มคอ. 5

การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3632103 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อ.อังคณา โสภารัตนกุล
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3(3-0-6)

ตอนเรียน D1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การจัดการเงินสด
การบริหารลูกหนี้
การบริหารสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนเงินทุน
มูลค่าเงินตามกาลเวลา
งบลงทุน
นโยบายเงินปันผล
นาเสนองานกลุม่

3
6
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3

3
6
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3

รวม

45

45

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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มคอ. 5
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่เป็น มหาชน โดย
ให้ทาเป็นกลุ่มๆละ 4-7 คน โดยให้ทารายงาน
ประมาณ 2 เดือนและให้ส่งก่อนสอบปลายภาค
ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาถึงความ
รับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายและความตรงต่อ
เวลาในการส่งงานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ
ความรู้ 1. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลบริษัทที่ทาง
กลุ่ ม สนใจมาวิ เคราะห์ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น
รวมถึงการวิเคราะห์ อัตราส่วนแต่ล ะอัตราส่ วน
พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขอัตราส่วนบางอัตราส่วนที่มี
ปัญหา เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
2. ให้นักศึกษาฝึกทาโจทย์แบบฝึกหัดในเรื่องต่างๆ
เพิ่มเติมทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน



ทักษะทาง 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
ปัญญา
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการ
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดย
การจัดให้มีการตอบคาถาม และเฉลยแบบฝึกหัด
หรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. การแบ่งกลุ่มนักศึกษา มอบหมายงานให้นักศึกษา
ทารายงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกัน



ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

วิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ พร้อมทั้ง
บอกถึงวิธีแก้ไขในอัตราส่วนทางการเงินที่มีปัญหา
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทักษะความ 1. มอบหมายให้ทารายงานกลุ่มซึ่งต้องใช้ความสามัคคี
สัมพันธ์
ในการทางานร่วมกันโดยเน้นการแบ่งงานกันทา
ระหว่าง การช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น
บุคคลและ การสืบค้นและนาเสนอเรื่องอัตราดอกเบี้ยประเภท
ความ
ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ การทาสื่อหนังสั้นเรื่องการ
รับผิดชอบ วางแผนการเงินประเด็นต่างๆ
ทักษะการ 1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลบริษัทที่สนใจ
วิเคราะห์ วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เปรียบเทียบอย่าง
การสื่อสาร น้อย 2 ปี จากแหล่งที่มาข้อมูลที่เชื่อถือได้
และ 2. กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จาก
เทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบเอกสารรายงาน
สารสนเทศ และแฟ้มข้อมูล
3. นาเสนองานด้วยสื่อภาพเลื่อนและส่งรายงานใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข







4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
วิชาการเงิน ธุรกิจเป็ น วิช าที่เน้ นทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข เพื่อให้ ทราบถึง
ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารเงินสาหรับองค์กรธุรกิจ และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน
และโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่ไม่มี ความถนัดการคานวณ ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี ควรมีการทดสอบความรู้
ก่อนเรียนแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน D1 จานวน 49 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน D1 จานวน 49 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน D1 จานวน - คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
รวม

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ขาดสอบ (M(I*))
ผ่าน (P,S)
ไม่ผ่าน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม

จานวน (คน)
3
19
16
5
4
2
49

ร้อยละ
6.12
38.78
32.65
10.21
8.16
4.08
100.00

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

เหตุผล
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ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- สังเกตการเข้าเรียนและพฤติกรรมการเรียน
- พิจารณาจากข้อบกพร่องจากการทา
รายงานและคะแนนสอบ แจ้งให้นักศึกษาทราบ
เพื่อปรับปรุง

สรุปผล
- นักศึกษาที่มาเรียนสาย หรือขาดเรียนจะมีการ
แจ้งลาและส่งงานย้อนหลัง
- นักศึกษาได้มีการปรับปรุงตนเอง เพื่อให้มีคะแนน
เพิ่มขึ้น

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

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษาบางส่วนไม่ถนัดวิชาคานวณ และมีพื้นฐานด้านบัญชีน้อย ต้องการสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
การสอนในรายวิชานี้ ผู้สอนได้เน้นให้มีการฝึกทาโจทย์ตัวอย่างมาก ๆ เพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์ หลังจากนั้นผู้สอนได้เฉลยโจทย์ที่ให้ทาในชั่วโมงเรียนโดยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
Learning เช่น ให้นักศึกษาทาโครงงาน กิจกรรม จากการทาโครงงาน กิจกรรมกลุ่ม
กลุ่ม
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
-

ผู้รับผิดชอบ
-

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
การใช้กิจกรรม Game based learning เช่น kahoot สร้างความสนใจและความกระตือรือร้นในการ
เรียน ดังนั้น ควรมีการพัฒนาเกมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:

อ.อังคณา โสภารัตนกุล

.

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์สอนรายวิชา:

ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด

.
.

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 16 พฤษภาคม 2562
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