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การรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 

 

 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 3653705 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบส่ือดิจิทัล 

 (ภาษาอังกฤษ) Digital Media Design 
 

                                 
 

 

 

 

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

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน 

สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         45  

1. รหัสและชื่อรายวิชา       45 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)     45 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)  45 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา    45 
5. สถานที่เรียน        45 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน    45 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    45 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      49 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน   49 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     50 

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

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     52 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  52 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      52 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        52 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    52 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      53 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        53 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   53 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    53 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  53 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  53 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

  
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3653705 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การออกแบบสื่อดิจิทัล 
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Digital Media Design 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน   
อาจารย์ผู้สอน    ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน ตอนเรียน A1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5    
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บทที่ 1 การออกแบบกับงาน
ธุรกิจ 
- ความหมายของการออกแบบ 
- ความส าคัญของการออกแบบ 
- ประเภทของการออกแบบ 

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

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 2 การออกแบบสื่อดิจิทัล 
 - การออกแบบสื่อดิจิทัล 
 - หลักการออกแบบสื่อดิจิทัล 
 - ประเภทของสื่อดิจิทัล 
 - กระบวนการออกแบบสื่อดิจิทัล 

4 4 
 

 

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

4 4  

บทที่ 4  หลักการออกแบบ 
- ความมีเอกภาพ (Unity) 
- ความกลมกลืน (Harmony) 
- ความแตกต่าง (Contrast) 
- จังหวะ (Rhythm) 
- ขนาดและสัดส่วน (Size and 

Property) 

4 4  

บทที่ 4  หลักการออกแบบ (ต่อ) 
- ความสมดุล (Balance) 
- บริเวณว่าง (Space) 
- จุดเด่น (Dominance) 

4 4  

บทที่ 5 จิตวิทยาการออกแบบ 
- ความหมายของจิตวิทยา 
- ภาษาภาพกับความหมาย 
-  จิตวิทยาการรับรู้ 
- เทคนิคในการออกแบบภาพ 

- หลักการสร้างความสนใจ 

4 4  

บทที ่6 สีกับงานออกแบบ 
- การมองเห็นสีของมนุษย์ 
- องค์ประกอบการมองเห็น 
- องค์ประกอบสี 
- วงจรสี 

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

 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที ่6 สีกับงานออกแบบ (ต่อ) 
- จิตวิทยาการใช้สี 
- การเลือกใช้สี 

4 4  

บทที่ 7  การออกแบบตรา
สัญลักษณ์ 
- การออกแบบสัญลักษณ์และ

เครื่องหมาย 
- ชนิดของภาพสัญลักษณ์ 
- หลักในการออกแบบภาพ

สัญลักษณ์ 
- หลักในการลดทอนภาพ 
- การก าหนดเนื้อหาในการ

ออกแบบเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ 
ขั้นตอนการออกแบบเครื่องหมาย 
และสัญลักษณ์ 
- สีกับการออกแบบเครื่องหมาย 

และสัญลักษณ์ 

4 4  

บทที่ 8 การออกแบบพาณิชย์
ศิลป ์
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์ 
- การออกแบบสารสนเทศ 
- งานออกแบบมัลติมีเดีย 
- งานออกแบบเว็บไซต์ 
- การออกแบบสื่อดิจิทัลกับงาน
โทรทัศน์ 

4 4  

บทที่ 9 การออกแบบสารสนเทศ 
(การออกแบบอินโฟกราฟิก) 
- ความหมายของอินโฟกราฟิก 
- ประเภทของอินโฟกราฟิก 
- กระบวนการออกแบบอินโฟ
กราฟิก 
- การออกแบบอินโฟกราฟิก 

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

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 10 การออกแบบและการ
ใช้งานตัวอักษร 
- ตัวอักษร 
- ส่วนประกอบของตัวอักษร 
- ประเภทของตัวอักษร 
- เทคนิคการออกแบบตัวอักษร 

4 4  

บทที ่11 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิกท่ี
น ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ 
- ความหมายและประเภทของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนงาน
ด้านกราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

4 4  

ผู้เรียนน าเสนอผลงานออกแบบ
กราฟิก 

4 4  

ผู้เรียนน าเสนอผลงานออกแบบ
กราฟิก 

4 4  

รวม 60 60  

 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ✓  - นักศึกษาไม่ส่งงานตาม
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความ
รับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  

2. ให้ท างานกลุ่ม เพ่ือพิจารณา
ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ 
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน 
และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 

 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 

ก าหนดเวลา (นักศึกษาควร
วางแผนการท างานให้
ชัดเจน) 

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

✓ 
 
 
 
 
 

 - นักศึกษาส่วนใหญ่สอบ
ปฏิบัติได้คะแนนค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากขาดการฝึกฝน 
(นักศึกษาควรฝึกทักษะการ
ใช้งานโปรแกรมให้สม่ าเสมอ
กว่านี้) 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มอบหมายให้นักศึกษาโครงงาน
กลุ่ม โดยหัวข้อที่ก าหนดคือการ 
“การออกแบบงานกราฟิกส าหรับ
ธุรกิจที่ตนเองสนใจ” จ านวน 5 ชิ้น 
(A1)  
2. มอบหมายให้นักศึกษาท าชิ้นงาน
จากการสอนปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
น าไปปฏิบัติจริงทุก ๆ 2 สัปดาห์ 
หรือตามหัวข้อที่ผู้สอนสาธิตหน้าชั้น
เรียน 

✓  1. นักศึกษาไม่น าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาชิ้นงานให้มี
คุณภาพ 
2. นักศึกษาขาดการวางแผน
ในการท างานจึงท าให้งาน
ออกมาไม่มีคุณภาพ  
(นักศึกษาควรทบทวน
กระบวนการออกแบบ และ 
หา Reference ก่อน
สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อให้
ได้งานออกแบบที่มีคุณภาพ) 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

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

✓ 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

✓ 
 
 
 
✓ 

 

 นักศึกษาขาดการค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติม จึงท าให้ไม่มี 
แหล่งอ้างอิงในการออกแบบ
ผลงานที่ออกมาจึงไม่มี
คุณภาพ (นักศึกษาควรหา 
Reference ก่อนสร้างสรรค์
งานออกแบบเพื่อให้ได้งาน
ออกแบบที่มีคุณภาพ) 

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติโดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อในการท างานเป็นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน

การท าผลงาน และได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ให้นักศึกษาจัดท าแผนในการด าเนินงาน และอาจารย์ผู้สอนนัดตรวจผลงานเป็นระยะเพ่ือให้การท างาน

ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
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 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

A 1 7.69 
B+ 2 15.38 
B 1 7.69 

C+ 2 15.38 
C 6 46.15 

D+ 1 7.69 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

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

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 
รวม 13 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

-  
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
         6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการ นักศึกษาสามารออกแบบผลงานกราฟิกออกมาได้
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ออกแบบงานธุรกิจในช่วงท้ายของภาคการศึกษา  ใน แต่ยังต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ไดจ้ริง  

ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก
คะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับ
มอบหมายและการน าเสนอผลงาน 

นักศึกษาส่วนใหญ่สอบปฏิบัติได้คะแนนค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากขาดการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรม
ส าหรับงานออกแบบอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มีสถานที่การเรียนรู้ด้วยตนเองภายใน
มหาวิทยาลัยไม่เอ้ืออ านวย ในการให้นักศึกษาท า
กิจกรรมและโครงงานต่าง ๆ 

นักศึกษากลับไปท างานที่บ้านซึ่งไม่สามารถพูดคุย
และน าเสนอความคิดเห็นร่วมกันได้ 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผู้บริหารควรสนับสนุนด้านสถานที่และบริหาร
จัดการเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

- นักศึกษาขาดสิ่งสนับสนุนด้านสถานที่และ
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้
สมบูรณ์ 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
           -  
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษา นักศึกษาต้องการให้มีการบ้าน 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

ควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ รายวิชาการสร้างธุรกิจดิจิทัล เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการท า
โครงการร่วมกัน  

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
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   ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

- - 
 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 
รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บในงานธุรกิจ รายวิชาการ
สร้างธุรกิจดิจิทัล เพ่ือให้
นักศึกษามีเวลาในการสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ
โดยไม่มีปริมาณงานที่มากเกินไป  

ก่อนเริ่มการเรียนการสอน หรือ
ระหว่างภาคการศึกษา 

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
มอบหมายงานออกแบบให้นักศึกษาปฏิบัติจริง เพื่อท่ีสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้และสามารถทวนสอบ
นักศึกษาได้ 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .      
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         22 ธันวาคม 2562 
อาจารย์สอนรายวิชา:                  ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .               
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน          22 ธันวาคม 2562 



 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
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มคอ. 5 

3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

0 

สารบัญ 
 
หมวด           หนา 

 
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป         1  

1. รหัสและช่ือรายวิชา       1 
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี)     1 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)   1 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา    1 
5. สถานที่เรียน        1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน    1 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    1 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน      2 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรยีนรูตามที่ระบุใน   2 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     4 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา     4 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      4 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    4 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     4 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     4 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     5 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 5 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     5 

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

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        6 
1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    6 
2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      6 

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

 



มคอ. 5 

3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1 

 
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 

3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล  
(Information Systems and Digital Business Innovation)  

3(3-0-6) 

 2. รายวิชาทีต่องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
        ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  
อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก  
อาจารยผูสอน    (1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 

(2) ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน เนียมสอน 

 

ตอนเรียน A1 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2562 
5. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 3  
การใชระบบสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ  

3 3  

ระบบสารสนเทศตามหนาทีง่าน 6 3  
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3 6  
การจัดการโซ อุปทานและการ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา  

3 3  

การสนับสนุนการตัดสินใจ  3 3  
อัจฉริยะทางธุรกิจ 3 3  
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หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององคการ  

3 3  

นวัตกรรมทางธุรกิจ  3 3  
แนวคิดปญญาประดิษฐ  3 3  
ระบบผูเช่ียวชาญจากกฎคําสั่ง  3 3  
การคนหาโดยใชเชาวปญญา 3 3  
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
เครื่องจักรในธุรกิจ  

3 3  

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการ
วิเคราะหจัดกลุม 

3 3  

รวม 45 45  

 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี) 

นัยสาํคญัของหัวขอที่สอน 
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

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

   

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียด    
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ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

ตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบ การบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน
ดวยการจัดใหมีการตอบคําถาม
ทายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิ จ ก ร ร ม ห น า ช้ั น เรี ย น ที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู 
2. ก ารแบ งก ลุ ม ใน ก ารทํ า
รายงาน การนําเสนอรายงาน 
และการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจรูปแบบตางๆ โดยใชสื่อ
มัลติมีเดีย  พรอมต้ังประเด็น
คําถามและนําเสนอ 

ทักษะทาง
ปญญา 

1. บรรยายหั วขอ โดยใชสื่ อ 
PowerPoint ป ระ ก อ บ ก าร
บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมโดยการจัดใหมีการตอบ
คํ าถ าม ท าย บ ท เรี ย น ห รื อ
ออกมาทํ ากิจกรรมหน า ช้ัน
เรียนที่ เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษา
ทํ ารายงานที่ กํ าหนดโดยใช
ความรู วิชา น้ี  และนํ าเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปราย
กลุม 

   

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายใหทําสารสนเทศ
องคกรรวมกันเปนกลุมโดยเนน
การประยุกตใชความรูที่เรียน
ใ น วิ ช า กั บ ก า ร ทํ า ง า น
สารสนเทศองคกร 
2  มอบหมายงานทั้งที่เปนงาน
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ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

เด่ียวและงานกลุม   
ทักษะการ
วิเคราะห 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.มอบ ห ม ายงาน ให ศึ กษ า
ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง จ า ก 
Website สื่ อ ก า ร ส อ น  e-
learning และทํารายงานโดย
เนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่
นาเช่ือถือ 
2.กําหนดใหนักศึกษานําเสนอ
รายงานที่ ได จากการศึกษา
ค น ค ว า โ ด ย ใ ช รู ป แ บ บ
เอกสารรายงานและแฟมขอมูล  
นําเสนองานดวยสื่อภาพเลื่อน
และส งรายงาน ใน รูป แบบ
ไฟลขอมูลผานสื่อไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส 

   

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

-   
 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาน้ี) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 - 



มคอ. 5 

3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

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

A 1 7.69 1 7.69 

B+ 2 15.38 2 15.38 

B 5 38.46 5 38.46 

C+ 2 15.38 2 15.38 

C 2 15.38 2 15.38 

D+ 1 7.69 1 7.69 

D 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 

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

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 

รวม 13 100.00 13 100.00 

 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
    ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

    6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- พฤติกรรมการเรียนรู/สวนรวมในช้ันเรียน  
 
 

- ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหารายวิชา 
สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได และมสีวน
รวมกับการทํากิจกรรมในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

- สญัญาณ wifi ขัดของ - การทํากิจกรรมในช้ันเรียน เชน การคนหาขอมูล
เพ่ิมเติม เปนตน เกิดความติดขัด 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผานมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศกึษา/ 
ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

(เปดเปนครั้งแรก)  

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
     - 
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสําหรบัภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมกรณีศึกษาที่ทันสมัย
เหมาะกับเน้ือหาในแตละ
บทเรียน 

กอนสัปดาหที่ 10 ของการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารยผูสอน 
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ควรมีการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ในหนวยงานธุรกิจ 

 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:      ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก                                                                                   .                     

 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน         2 มกราคม 2563           .     
 

อาจารยสอนรายวิชา:                  ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก                                                           .   
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
คณะวิทยาการจัดการ        สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653006 
 

การสรางธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Creation)                                                        3(2-2-5) 

 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
        ไมมีรายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ 
 
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผูชวยศาสตราจารยรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค   
อาจารยผูสอน    ผูชวยศาสตราจารยรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค ตอนเรียน A1  
   
   

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2562 
 
5. สถานท่ีเรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 หอง 507 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

แนะนํ ารายวิชา ทํ าความรู จั ก
นัก ศึกษา อธิบายกิจกรรมการ
เรียนรู ในชั้นเรียน พรอมบรรยาย 
ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ
การวัดและการประเมินผล 
บทท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
ความหมายและธรรมชาติของ
ธุรกิจ 
ความหมายของ “กําไร” 
หนาท่ีของการบริหารธุรกิจ  
สภาพแวดลอมภายนอกของการ
ประกอบธรุกิจ 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจมห
ภาค 
สภาพแวดลอมดานประชากร
และสังคม 
สภาพแวดลอมดานกฎหมายและ
การเมือง 
สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี 
สภาพแวดลอมดานอุตสาหกรรม 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

4 4  

บทท่ี 2 รูปแบบองคการธุรกิจ 
การจําแนกประเภทธุรกิจ 
ลักษณะผลิตภัณฑ 
ขนาดของธุรกิจและมูลคา
สินทรัพยถาวร 
การแบงประเภทธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนการคา 
รูปแบบองคการธุรกิจ 
ธุรกิจเจาของคนเดียว 
หางหุนสวน 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

บริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด 
สหกรณ 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
บทท่ี 3 การจัดการ 
ความสําคัญของการจัดการ 
ความหมายของการจัดการ 
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ระดับของการจัดการ 
ทักษะท่ีสําคัญทางการจัดการ 
หนาท่ีหลักทางการจัดการ 
การวางแผน 
การจัดองคการ 
การนําองคการ 
การควบคุม 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

4 4  

บทท่ี 4 การตลาด 
ความสําคัญและความหมายของ
การตลาด 
ประเภทของตลาด 
พฤติกรรมผูบริโภคและการหา
ขอมูลทางการตลาด 
การตลาดตามเปาหมาย 
กลยุทธสวนประสมการตลาด 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

4 4  

บทท่ี 5 การจัดการการ
ดําเนนิงาน 
การจัดการการดําเนินงานและ
กลยุทธในการแขงขัน 
กลยุทธการแขงขัน 
การแขงขันดวยการตอบสนองตอ
ลูกคา 
การแขงขันดวยประสิทธิภาพ 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

การแขงขันดวยคุณภาพ 
การจัดการโซอุปทาน 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
บทท่ี 6 การบัญชีเบ้ืองตนสําหรับ
ผูประกอบธุรกิจดิจิทัล 
ความหมายของการบัญชี 
ผูใชรายงานทางการเงิน 
ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทาง
ธุรกิจไปสูรายงานทางการเงิน 
ประเภทของการบัญชี 
หลักเกณฑการจัดทําบัญช ี
มาตรฐานการบัญชีไทย 
ประเภทของงบการเงิน 
รายการแสดงในงบการเงิน 
ความสัมพันธของรายการทาง
บัญชีตามสมการบัญชี 
กระบวนการจัดทําบัญชี 
รูปแบบของงบการเงิน 
การวิเคราะหงบการเงิน 
กฎหมายเก่ียวกับการจัดทําบัญชี 
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา
บัญชี 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

4 4  

บทท่ี 7 การบริหารการเงิน
สําหรับผูประกอบธุรกิจดิจิทัล 
ความหมายของการบริหาร
การเงิน 
เปาหมายขององคการ และ
เปาหมายของการบริหารการเงิน 
หนาท่ีของการบริหารการเงิน 
ฝายการเงินในโครงสรางองคการ
ธุรกิจ 
หลักการสําคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงิน 

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ตลาดการเงิน 
ประเภทของหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
จริยธรรมกับการบริหารการเงิน 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
บทท่ี 8 ผูประกอบการ 
การสรางผูประกอบการ 
ความหมายของผูประกอบการ 
การพัฒนาการเปน
ผูประกอบการ 
แนวคิดของการเปน
ผูประกอบการ 
สิ่งจูงใจสําหรับผูประกอบการใน
การประกอบธุรกิจ 
การเตรียมพรอมเพ่ือเปน
ผูประกอบการ 
คุณลักษณะของผูประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จ 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ความลมเหลวของผูประกอบการ 
แผนธุรกิจ 
ตัวอยางของผูประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จ 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

4 4  

บทท่ี 9 จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและกฎหมาย 
แหลงจริยธรรม 
ทฤษฎีจรยิธรรม 
จริยธรรมธุรกิจและการจัดการ
จริยธรรม 
คุณคาจริยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบ

4 4  
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ของธุรกิจ 
รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 
ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการธุรกิจขนาดยอม 
ปญหาจริยธรรมในธุรกิจ 

ข้ันตอนการจัดการกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจขนาดยอม 

ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
บทท่ี 10 ภาษีอากรสําหรับผู
ประกอบธุรกิจดิจิทัล 
ความหมายของภาษีอากร 
วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี 
ประเภทของภาษีอากร 
บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
อากรแสตมป 
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีอ่ืน ๆ 
ภาษีบํารุงทองท่ี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีปาย 
ภาษีสรรพสามิต 
การตรวจสอบและการประเมิน
ภาษี 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 

4 4  

บทท่ี 11 ธุรกิจระหวางประเทศ 
ความหมายของธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
ระดับการพัฒนาเขาสูตลาด
ระหวางประเทศ 
สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ

4 4  

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ภาคท่ี 1/2562 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

ธุรกิจระวางประเทศ 
วิธีการเขาสูตลาดตางประเทศ 
เอกสารท่ีเก่ียวของในการคา
ระหวางประเทศ 
ขอกําหนดในการสงมอบสินคา  
การชําระเงินระหวางประเทศ 
การเตรียมพรอมในการประกอบ
ธุรกิจการสงออก 
พิธีการสงออก 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
บทท่ี 12 เทคโนโลยีดิจจิทัลใน
ธุรกิจ 
พัฒนาการของอินเทอรเน็ต 
เวิลดไวดเว็บ 
โครงสรางพ้ืนฐานของสารสนเทศ 
เทคโนโลยีไรสาย 
พัฒนาการของเทคโนโลยีไรสาย 
มาตรฐานของเครือขายไรสาย 
เทคโนโลยดีิจิทัลท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจ 
เทคโนโลยีทางการเงิน 
สรุปเนื้อหา 

4 4  

บทท่ี 13 การตลาดดิจิทัล 
การตลาดบนอินเทอรเน็ต 
แผนการตลาดดิจิทัล 
สภาพแวดลอมของการตลาด
ดิจิทัล 
การวิเคราะหอุปสงค 
การวิเคราะหคูแขง 
การกําหนดวัตถุประสงคของ
แผนการตลาด 
การตรวจสอบสําหรับการตลาด
ดิจิทัล 
สวนประสมทางการตลาด 

4 4  

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ภาคที่ 1/2562 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

สินคา 
ราคา 
สถานท่ี 
การสงเสริมการขาย 
การสรางตราสินคา 
สรุปเนื้อหา 
บทท่ี 14 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
ระบบการจัดการการใชงาน
ธุรกิจดิจิทัล 
การวางแผนทรัพยากรองคการ 
ระบบจัดการลูกคาสัมพันธ 
การจัดการโซอุปทาน 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ทักษะการจัดการสําหรับธุรกิจ
ดิจิทัล 
ความเปนผูนําในธุรกิจดิจิทัล 
กรอบการประเมินความเสี่ยง 
กลยุทธของธุรกิจดิจิทัล 
การดําเนินการจัดการความเสี่ยง
ในธุรกิจดิจิทัล 
นโยบายและวิธีการดําเนินงาน 
โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลย ี
สรุปเนื้อหา 

4 4  

บทท่ี 15 การกําหนดกลยุทธ
สําหรับธุรกิจดิจิทัล 
การกําหนดกลยุทธและการ
กําหนดวัตถุประสงค 
ข้ันตอนของกลยุทธ 
การวิเคราะหสภาพภายในของ
ธุรกิจ 
การวิเคราะหโซคุณคา 
โซคุณคาเสมือน 

4 4  

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ภาคท่ี 1/2562 
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หัวขอ 

จํานวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จํานวน 

ช่ัวโมงท่ีได 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 

โซคุณคาทางการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล 
กิจกรรมหลักในโซคุณคา 
กิจกรรมท่ีสนับสนุนโซคุณคา 
การจัดซ้ือจัดจาง 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐานขององคการ 
การจดัการทรัพยากรมนุษย 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกของธุรกิจ 
การคุกคามของผูแขงขันหนา
ใหมในอุตสาหกรรม 
ความตองการทุน 
ขนาดของเศรษฐกิจ 
ความแตกตางของผลิตภัณฑ 
การสลับคาใชจายกับตนทุน 
การเขาถึงชองทางการจัด
จําหนาย 
อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
อํานาจตอรองของผูขายปจจัย
การผลิต 
การคุกคามของผลิตภัณฑหรือ
บริการทดแทน 
ความเขมแข็งของการแขงขัน
ระหวางบริษัทในอุตสาหกรรม 
กลยุทธการแขงขันสําหรับการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล 
สรุปเนื้อหา 

รวม 60 60  
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม

แผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเนนในเรื่องของความ

รับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานกลุมและงานเดี่ยว เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบความ

ซ่ือสัตยตอ หนาท่ีเม่ือไดรับ

มอบหมายงาน และความตรงตอ

เวลาในการสงงาน 

 

 

 

 

 

 

 ความรวมมือในการทํางาน

จากคนท่ีตองฝกวินับความ

รับผิดชอบ 

ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บรรยายหัวขอรายละเอียด โดย

ใชสื่อดิจิทัลและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนประกอบการ

บรรยายโดยใหผูศึกษามีสวนรวม

ในการสอน โดยการจัดใหมีการ

ตอบคําถามจากกรณีศึกษา หรือ

ออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ี

เก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผู

ศึกษาเปนสําคัญและการฝก

ปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

สถานการณจริง และการจัดทํา

แผนธุรกิจสําหรับกิจการโดย
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3. มอบหมายงานใหผูศึกษาฝกฝน

จากกรณีศึกษา โดยกําหนดใหอยู

ในเนื้อหาของการทํางานเดี่ยว 

การทํางานกลุม การเขารวม

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาแผน

ธุรกิจโดยการหาความรูและ

ประสบการณเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

ทักษะทาง

ปญญา 

1. มีการใชการศึกษากรณีตัวอยาง 

วิเคราะห สังเคราะห สรุป

ประเด็นปญหาและความตองการ 

2. มีการประยุกตความรูและทักษะ

การแกไขปญหาทางคอมพิวเตอร

ไดอยางเหมาะสม กับกิจกรรม

การจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

3. มอบหมายงานใหนักศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะห ประเด็น

ปญหา และนํามาสูการจัด

นําเสนอแผนธุรกิจ/โครงการจิต

อาสาเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 

 

 

 

 

      
 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ

งานรายบุคคลและงานกลุม 

2. กรณีงานกลุมใหผูศึกษาเขียน

แผนธุรกิจและนําเสนอแผนธุรกิจ 

ดิจิจทัลกลุมละไมเกิน 7  คน 

โดยเลือกหัวขอท่ีสนใจดานการ
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 

 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 

มี ไมมี 

ดําเนนิการของธุรกิจ การพัฒนา

แผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมการสําหรับ

กิจการ 

3. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารกับผูอ่ืน และการ

ทํางาน การเขียนแผนธุรกิจ/

โครงการ 

4. มีการฝกใหมีลักษณะการเปน

ผูนํา การเปนผูตาม การใหความ

คิดเห็นและการรับฟงความเห็น

จากผูอ่ืน 

 

 

 

ทักษะการ

วิเคราะห 

การส่ือสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา

กรณีตัวอยางดวยตนเองจาก 

ตํารา เว็บไซต Youtube สื่อการ

สอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

เขียนแผนธุรกิจ/โครงการ และ

การนําเสนอแผนธุรกิจเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาและการ

ตัดสินใจ 

2. นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบท่ี

หลากหลายโดยใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความ

นาสนใจในธุรกิจ การนําเสนอ

ผานคลิปวีดิทัศน  

 

 

 

 

 

  

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผูสอนใหผูศึกษาสงผลงานการนําเสนอแผนธุรกิจในการพัฒนาชุมชน และนําเสนอดวยสื่อสังคม

ออนไลน 

2. ผูศึกษาควรรวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

เพ่ิมเติมและนําเสนอแนวคิดท่ีสรางสรรคในการดําเนินงานใหมากกวานี้  
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3. มอบหมายชิ้นงานตามศักยภาพของผูศึกษาฝกใหปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหผูศึกษามีทักษะในการ

วิเคราะห สังเคราะห ลําดับข้ันตอนการทํางาน และการพัฒนาแผนธุรกิจไดอยางสรางสรรคและมีความ

ละเอียด 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 13 

รวม 13 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

   (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 13 

รวม 13 

 

3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 

A1 - 

รวม - 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

A 1 7.69 1 7.69 

B+ 6 46.15 6 46.15 

B 3 23.08 3 23.08 

C+ 2 15.39 2 15.39 

C 1 7.69 1 7.69 

D+     

D     

F     

ไมสมบูรณ (I)     

ขาดสอบ(M(I*))     

ผาน (P,S)     

ไมผาน (U)     

ยกเลิกรายวิชา(W)     

รวม 13 100.00 13 100.00 

 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

    ไมมี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ผูศึกษาใชระยะเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมของการ
พัฒนาแผนธุรกิจ/โครงการ มากเกินกวาท่ีกําหนด
ไว 
มอบหมายงานเริ่มเขียนแผนตั้งแตสัปดาหท่ี 2 ของ
การเรียน 

ผูศึกษาควรตระหนักถึงความรับผิดชอบ ไมมุงม่ัน 
ติดตามงานเปนระยะพรอมจัดตารางการทํางาน
ของกลุมใหชัดเจน 
 

       

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ภาคท่ี 1/2562 
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6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสอบถามผูศึกษาในหองเรียน  
 
- การตรวจผลงานของผูศึกษารายบุคคลและรายคู 
 
 
- ผลการประเมินการทํางานแผนธุรกิจหรือ
โครงการทางธุรกิจดิจิทัล 

- ผูศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบคําถามระหวางเรียนได 
- ผลงานของผูศึกษาท่ีตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑ
ปานกลาง 
 
- ผูศึกษาเขียนแผนธุรกิจได แตผลงานไมละเอียด
และเปนการกรอกแบบใหจบงานเทานั้น  

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

การใชทรัพยากรจากกิจกรรมอยางคุมคา ผูเรียนตองวางแผนการใชประโยชนใหคุมคาและมี

การวางแผนการนํากลับมาใหใหมอีกครั้ง 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ภาคที่ 1/2562 



19 
 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          ใชผลการประเมินจากการประเมินการสอนของผูศึกษาออนไลน 

    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ผูสอนสรุปสาระนําเสนอในท่ีประชุมผูสอน เพ่ือใหกรรมการบริหารหลักสูตรรวมใหความเห็นใน

กรณีท่ีตองมีการพิจารณารวมกัน 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 2.1.1 นักศึกษาจํานวน 2 คน ไมมีความรับผิดชอบ สงงานท่ีไมมีคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย

ตามขอกําหนดเวลา  

    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

 ไดกําหนดการสงงานตามท่ีระบุเวลาการสงงานท่ีไวอยางชัดเจน พรอมท้ังติดตามงาน เพ่ือกระตุนให

นักศึกษามีความรับผิดชอบมากข้ึน ครั้งตอไปควรมีขอกําหนดทางสัญญา 

 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ ภาคท่ี 1/2562 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- เพ่ิมเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือใหผูศึกษาได

ฝกปฏิบัติในการนําเสนอแผนธุรกิจกับผูท่ีเก่ียวของ 

- ผูศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปญญา และ

อภิปรายรวมกันมากข้ึนทําใหผูศึกษาสามารถเขียน

แผนธุรกิจดิจิทัลไดดีข้ึน 

 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- ปรับปรุงแผนการสอน 

- จัดกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจให

ผูศึกษาสนุกกับการเรียนการ

สอน 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอนการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี

จะจัดการศึกษาถัดไป 

ผศ.ปรมัตถปญปรัชญ   

ตองประสงค 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

1. ฝกความรับผิดชอบใหผูศึกษาท่ีฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีลําดับข้ันตอน  

2. กําหนดใหผูศึกษาศึกษาตัวอยางจากกรณีศึกษาหรือแผนตัวอยาง  

3. ฝกใหผูศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองโดยเลือกงานท่ีพัฒนากระบวนการคิดของตนและความ

รับผิดชอบตอกลุมใหมากข้ึนกวาเดิม 

 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา     ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค           

                                                              

 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน     18 ธันวาคม 2562                 

 

อาจารยสอนรายวชิา            ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค          

                                                     

 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน      18 ธันวาคม 2562         
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2 

 
สารบญั 

 
หมวด           หนา 

 
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป         1  

1. รหัสและช่ือรายวิชา       1 
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี)     1 
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (section)  1 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา    1 
5. สถานที่เรียน        1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน    1 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    1 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน      2 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรยีนรูตามที่ระบุใน   2 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     4 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     4 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      4 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    4 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     5 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     5 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     5 
6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  5 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     6 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ     6 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  6 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      6 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        6 
1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    6 
2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      6 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง         7 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ    7 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา     7 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป   7 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา   7 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ                                    
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ                                         3(2-2-5) 
(Design and Web Development in Business)  

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
        ไมม ี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน   
อาจารยผูสอน    ผศ.ชวาลิน  เนียมสอน ตอนเรียน A1 
 ผศ.กนิษฐา ศรเีอนก  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2562 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5    
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25% 

บทที่ 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเว็บ 4 4  
บทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบเว็บ 4 4  

บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาเวบ็ 4 4  
บทที่ 4  การออกแบบหนาเวบ็ 4 4  
บทที่ 5  การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
สําหรับเว็บไซต 

4 4  

บทที่ 6  การเลอืกใชสีสําหรับเว็บ 4 4  
บทที่ 7 การใชงานกราฟกและรูปแบบ
ตัวอักษรสําหรับเว็บ 

4 4  

บทที่ 8  การติดต้ังฐานขอมูล MySQL 4 4  
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หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25% 

บทที่ 9 การใชคําสั่ง PHP เชือ่มตอ
ฐานขอมูล MySQL 
 

8 8  

บทที่ 10  การนําขอมูลเว็บไซตอัพโหลด
ขึ้นเว็บเซิฟเวอร 

4 4  

ผูเรียนฝกปฏิบัติและจัดทําเว็บไซต e-
Commerce โดยมีผูสอนใหคาํแนะนํา
และปรึกษา 

12 12  

 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี) 

นัยสาํคญัของหัวขอที่สอน 
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเนนในเรื่องของความ
รับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ
ตนเองและเพ่ือนในกลุม  

2. ใหทํางานกลุม เพ่ือพิจารณา
ความรับผิดชอบความซื่อสัตยตอ 
หนาที่เมื่อไดรับมอบหมายงาน 
และความตรงตอเวลาในการสง
งาน 

 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาไมสงงานตาม
กําหนดเวลา เน่ืองจากขาด
ความกระตือรือรนในการ
ทํางาน และไมรายงานความ
คืบหนาของการทํางาน  
 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 
โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน 
โดยการจัดใหมีการตอบคําถาม
จากกรณีศึกษา หรือออกมาทํา

 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาขาดการวาง
แผนการทํางาน 
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ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

กิจกรรมหนาช้ันเรียนที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู 

2. มอบหมายใหนักศึกษาทําเว็บไซต
โดยสามารถเลือกหัวขอตาม
ความสนใจของนักศึกษา และ
สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับ
ฐานขอมูลได 

 
 
 

ทักษะทาง
ปญญา 

1. มอบหมายใหนักศึกษาทําเว็บไซต
โดยนําเว็บไซตทีไดออกแบบแลว
ในรายวิชา การเขียนโปรแกรม
เว็บเบ้ืองตน เพ่ือนํามาปรับปรุง
รูปแบบและสามารถเช่ือมโยง
ขอมูลกับฐานขอมูลได 

  นักศึกษาไมศึกษาเทคนิคใน
การสรางเว็บไซตเพ่ิมเติมทํา
ใหงานยังขาดประสิทธิภาพ 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายการทําเว็บไซตโดย
สามารถเลือกหัวขอตามความ
สนใจของนักศกึษา และสามารถ
เช่ือมโยงขอมูลกับฐานขอมูลได 
 

 
 

 นักศึกษาขาดความรวมมือใน
การทํางานเปนกลุม และ
นักศึกษาบางคนไมสนใจที่
จะทํางานรวมกับเพ่ือน 

ทักษะการ
วิเคราะห 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก Website สือ่การ
สอน และนํารหัสคําสั่งมาใชใน
งานที่มอบหมาย 

2. กําหนดใหนักศกึษานําผลงาน
เว็บไซตที่ไดอัพโหลดไปยังเว็บ
เซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 

 

  

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรบัปรุงวิธีสอน 
เน่ืองจากการสอนเนนการปฏิบัติ และเปนการทํา workshop แบบตอเน่ือง หากนักศึกษาขาดเรียน

หรือขาดความสนใจ จะทําใหปฏิบัติตามไมทัน จึงควรสงเสริมใหเรียนรูรวมกันในลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน และ
ใหสงงานทุกคาบเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาน้ี) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 10 
รวม 10 

 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 3 
รวม 3 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
A 1 7.69 1 7.69 
B+ 1 7.69 1 7.69 
B 2 15.38 2 15.38 

C+ 0 0.00 0 0.00 
C 4 30.77 4 30.77 

D+ 2 15.38 2 15.38 
D 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 

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

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 3 23.08 3 23.08 

รวม 13 100.00 13 100.00 

 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

- 
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

         6.2 ความคลาดเคลือ่นดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต e-Commerce 
- ทวนสอบจากผลการเรียนรูของนักศึกษา จาก
คะแนนสอบปฏิบั ติ/ผลการเรียน งานที่ ไดรับ
มอบหมายและการนําเสนอผลงาน 

นักศึกษามีความสามารถในการจัดทําเว็บไซตใน
รูปแบบของ E-Commerce โดยสามารถออกแบบ
หนาตา สี ระบบขอมูล จัดรูปแบบ เว็บไซต และดึง
ขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงในหนาเว็บไซต 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

- - 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
- - 

 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
  - 
    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

- 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผานมา 
 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

(เปดครั้งแรก)  

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
 -  
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสําหรบัภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ปรับช่ัวโมงการสอนโดยเพ่ิม
ช่ัวโมงในการสอนภาษา PHP 
และการจัดการฐานขอมูลบน

เว็บไซตใหมากขึ้น 

กอนเริ่มการเรียนการสอนในป
การศึกษาตอไป 

อาจารยผูสอน 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

- 
 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .      

 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน         5 มิถุนายน 2562          .     
 

อาจารยสอนรายวิชา:     ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน                    

อาจารยสอนรายวิชา:     ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก                

 ลงช่ือ.............................................................วันที่รายงาน         5 มิถุนายน 2562          .     
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