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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ                                    
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3653903 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ   

(Business Computer Project) 
3(2-2-5) 

 

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถา้มี) 
ไม่มี 

 

3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารยผ์ู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ    
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร         ปักษา ตอนเรียน  A1 

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2562 

 

5. สถานท่ีเรยีน 
อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5  

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 
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หัวข้อ 
จำนวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จำนวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

แนะนำเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน และ
การประเมินผลรายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 3 
 

ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 3 
 

การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การทบทวนเอกสารต่าง ๆ 

3 3 
 

องค์ประกอบของโครงงาน 
คอมพิวเตอร ์

3 3 
 

การเขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร ์ 3 3  
การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ 3 3  
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการทำ
โครงงานคอมพิวเตอร ์

3 3 
 

นำเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 6 6  
การพัฒนาพัฒนาระบบงาน  9 9  
การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน  3 3  
การนำเสนอโครงงาน 6 6  

รวม 45 45  
 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อท่ีสอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนท่ีทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มอบหมายงาน และตรวจสอบการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน
ตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการสง่งาน
ตามข้อกำหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รบัมอบหมายและ
การแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นำผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน 

4. วัดและประเมินจากความมีน้ำใจในการ
ช่วยเหลืออาจารยผ์ูส้อนและการช่วยแนะนำใน
สิ่งทีเ่ป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมช้ัน
เรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

  

ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มอบหมายให้นกัศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ  
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า 
พัฒนาระบบงาน จัดทำเอกสารประกอบ
โครงงาน การนำเสนอผลงาน 

2. มอบหมายให้นกัศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ
สรปุสถานะขององค์ความรูจ้ากการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับงาน
ธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทำ
เอกสารประกอบโครงงาน การนำเสนอผลงาน 

3. นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้แบบร่วมมือจาก
โปรแกรมหรอืโครงงานที่นำเสนอ 

4. นักศึกษาต้องนำเสนอรายงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อขอรบัรางวัล 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา และการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผูเ้รียน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธีเกี่ยวกับประเด็นการจัดทำโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่ม โดย
ผู้สอนวัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ ผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทยง์าน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุม่ 
และการเป็นผู้นำในการอภิปรายซักถาม โดย
ผู้สอนวัดและประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรม
และการนำเสนอรายงาน 

3. การมอบหมายงานดังกล่าวจะมีกำหนด
ระยะเวลาที่ต้องสง่งาน หากส่งเกินกว่าที่
กำหนดจะมีข้อตกลงก่อนการเรียนการสอนว่า
จะไม่รบังานที่สง่ไม่ตรงเวลา เพือ่ฝกึความ
รับผิดชอบใหก้ับผู้เรียน        

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร 
และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. มอบหมายให้นกัศึกษานำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด้านการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จากสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ของผู้เรียน 

2. มอบหมายให้นกัศึกษาสืบค้นข้อมูลมาจัดทำ
รายงาน พร้อมนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติทีเ่กี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถอธิบายถึงข้อจำกัด 
เหตผุลในการเลือกใช้เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มีการนำเสนอต่อช้ันเรียนทัง้จาก
เพื่อนร่วมช้ันและอาจารยผ์ู้สอนรายวิชา 

✓ 
 
 
✓ 
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4. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรบัปรุงวิธีสอน 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นรายวิชาที่มีความสำคัญมากใน

การวัดและประเมินผลทักษะและความรู้ของนักศึกษาที่ได้เรียนมาตลอด 3 ปี ซึ่งนักศึกษาต้องนำความรู้ที่ได้
จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื ่อจัดทำโครงงานก่อนสำเร็จการศึก ษาและออกไปฝึก
ประสบการณ์ได้  

นอกจากความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้ว ผู้สอนควรเน้นย้ำให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการทำงานในระยะสั้นและระยะยาว ความสำคัญของการ
ทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา รวมถึงการมีจริยธรรมในการสร้างสรรค์
ผลงาน การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น  

 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 
A1 23 
รวม 23 

 

 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    (จำนวนนักศึกษาทีส่อบผ่านในรายวิชาน้ี) 

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 
A1 23 
รวม 23 

 
 
3. จำนวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

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

ระดับคะแนน 

ตอนเรียน A1 รวม 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) 

A 0 0.00 0 0.00 

B+ 0 0.00 0 0.00 
B 6 26.08 6 26.08 
C+ 9 39.14 9 39.14 
C 8 34.78 8 34.78 
D+ 0 0.00 0 0.00 
D 0 0.00 0 0.00 
F 0 0.00 0 0.00 

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

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

ยกเลกิรายวิชา(W) 0 0.00 0 0.00 
รวม 23 100.00 23 100.00 

 
5. ปัจจัยท่ีทำให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

นักศึกษาไม่มีผลการเรียนเป็น A หรือ  B+ เนื่องจากนกัศึกษาไม่สามารถปรบัเปลี่ยนแก้ไขใหส้มบูรณ์ได้ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงงาน และตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

          
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของนักศึกษารายกลุ่ม  
 
 
- การนำเสนอโครงร่างโครงงานของนักศึกษาราย
กลุ่ม 
 
 
- การนำเสนอผลงานโครงงานของนักศึกษาราย
กลุ่ม 
 
- การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาโดยใช้
เครื่องมือของหลักสูตร 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบคำถามระหว่างเรียนได้  
- ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจพบมข้ีอผิดพลาดอยู่
บ้าง ได้แนะนำและให้แก้ไข ผลงานมีการปรับแก้
ให้ดีข้ึน มีความผิดพลาดลดลง  
- นักศึกษาตอบคำถามได้เป็นอย่างดี แต่บาง
ประเด็นต้องใช้เวลาในการคิดหาคำตอบ ต้องให้
คณะกรรมการประเม ินโครงร ่างช ี ้แนะบาง
ประเด็น 
- นักศึกษาบางกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
ตามขอบเขต แต่บางกลุ่มไม่สามารถดำเนินการได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

- ปัญหาการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอรเ์น็ตที่ไม่
เสถียร  

- การสืบค้นข้อมลู สารสนเทศ หรอืงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทำได้อย่างล่าช้า ติดขัด 
- การติดตั้ง Software ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทำได้ล่าช้า 

 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาดา้นการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
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1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- ไม่สามารถจัดทำเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้ทันตามกำหนด 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- ให้นักศึกษาสามารถส่งร่างรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้ 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 2.1.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มกล่าวคือไม่ติดตามช่วยเพื่อนในการทำงาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการนำเสนองาน   
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 จะต้องมีการระบุเวลาการส่งงานที่ชัดเจน พร้อมทั ้งติดตามงาน เพื ่อกระตุ ้นให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น  
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 
1. ความกา้วหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผา่นมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

- เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาทั้ง

รายวิชา มีการกำหนดวธิีการสอนที่หลากหลาย  

- ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้มีความ

สอดคล้องกันของเนื้อหา 

 

- เพิ่มเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพือ่ให้

นักศึกษาได้แนวความคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานโครงงาน 

- บรรลุตามจุดมุง่หมายของแผนการสอน 

 

- จัดลำดับก่อนหลงัของเนื้อหาทำให้รายละเอียด

เนื้อหาทีส่อนมีความสอดคล้องกันของเนือ้หามาก

ข้ึน  

- นักศึกษามีเวลาในการซกัถามประเด็นปัญญา 

และอภิปรายร่วมกันมากขึ้นทำให้นกัศึกษามี

แนวทางในการวางแผนการจัดทำโครงงาน 

 

 
2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา เกณฑ์การประเมิน และผลการ
ประเมินในปีการศึกษาที่ผา่นมาตลอดถึงแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาน้ี 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ควรให้มีการจบักลุ่มและเตรียม
ความพร้อมการทำงานโครงงาน
ไว้ล่วงหน้า เช่น การหาข้อมลู
ของโครงงานที่จะทำ หรือการ
ปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อ
ขอคำแนะนำการจัดทำโครงงาน 
- ชี้แจงการบูรณาการรายวชิา
เพื่อจัดทำโครงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการชุมชน 

- ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 
- ระหวา่งจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
และนักศึกษาทีจ่ะลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูส้อน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ควรแนะนำให้นักศึกษาหาข้อมูลของโครงงาน และจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการพัฒนา
โปรแกรม/โครงงานเป็นระยะ 
 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสริิ      .      

 ลงช่ือ.............................................................วันทีร่ายงาน         25 ธันวาคม  2562               . 

อาจารยส์อนรายวิชา:                    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร   ปักษา                                                                       

 ลงช่ือ.............................................................วันทีร่ายงาน         25 ธันวาคม  2562               . 



1 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Computer | Suan Dusit University 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653004 
 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(New Venture Creation and Electronics Business 

Entrepreneurship) 
 



2 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

สารบัญ 

หมวด           หน้า 

หมวด 1 ข้อมูลท่ัวไป         4  

1. รหสัและช่ือรายวิชา       4 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)     4 

3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารยผ์ูส้อนและกลุม่เรียน   4 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา    4 

5. สถานที่เรียน        4 

หมวด 2 การจัดการเรยีนการสอนเปรยีบเทียบกบัแผนการสอน    5 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    5 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      8 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุใน   9 

      รายละเอียดของรายวิชา 

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน     11 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา     17 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      17 

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    18 

3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     18 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)     19 

5. ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     19 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินทีก่ำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  19 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา     19 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ     19 

1. ประเด็นด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก  19 

2. ประเด็นด้านการบรหิารและองค์กร      19 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        19 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    19 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น      19 
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

 

 

 

หมวด           หน้า 

 

หมวด 6 แผนการปรบัปรุง         21 

1. ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอ    21 

      ในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

2. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา     21 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป   21 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ู้สอนต่ออาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา   21 
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะวิทยาการจัดการ        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ                                    
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653004 
 

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

 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถา้มี) 
        ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนกอ่นรายวิชาน้ี 
 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารยผ์ู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปญัปรัชญ์  ต้องประสงค์   
อาจารยผ์ู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา ตอนเรียน A1  
   
   

 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2562 
 
5. สถานท่ีเรยีน 
    อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

แนะนำรายวิชา ทำความรู้จั ก
นักศึกษา อธิบายกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในช้ันเรียน พร้อมบรรยาย 
ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ์
การวัดและการประเมินผล 
บทท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
ความหมายและธรรมชาติของ
ธุรกิจ 
ความหมายของ “กำไร” 
หน้าที่ของการบริหารธุรกจิ  
สภาพแวดล้อมภายนอกของการ
ประกอบธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกจิมห
ภาค 
สภาพแวดล้อมด้านประชากร
และสงัคม 
สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและ
การเมือง 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลย ี
สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

3 3  

บทท่ี 2 รูปแบบองค์การธุรกิจ 
การจำแนกประเภทธุรกจิ 
ลักษณะผลิตภัณฑ ์
ขนาดของธุรกิจและมลูค่า

3 3  
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

สินทรพัย์ถาวร 
การแบง่ประเภทธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตทิะเบียนการค้า 
รปูแบบองค์การธุรกจิ 
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจำกัด 
บริษัทมหาชนจำกัด 
สหกรณ์ 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 3 การจัดการ 
ความสำคัญของการจัดการ 
ความหมายของการจัดการ 
การจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 
ระดบัของการจัดการ 
ทักษะที่สำคัญทางการจัดการ 
หน้าทีห่ลักทางการจัดการ 
การวางแผน 
การจัดองค์การ 
การนำองค์การ 
การควบคุม 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

3 3  

บทท่ี 4 การตลาด 
ความสำคัญและความหมายของ
การตลาด 
ประเภทของตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภคและการหา
ข้อมูลทางการตลาด 

3 3  
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

การตลาดตามเป้าหมาย 
กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 5 การจัดการการ
ดำเนินงาน 
การจัดการการดำเนินงานและ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
กลยทุธ์การแข่งขัน 
การแข่งขันด้วยการตอบสนองต่อ
ลูกคา้ 
การแข่งขันด้วยประสทิธิภาพ 
การแข่งขันด้วยคุณภาพ 
การจัดการโซ่อปุทาน 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

3 3  

บทท่ี 6 การบัญชีเบื้องต้นสำหรบั
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของการบัญชี 
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ความเช่ือมโยงของกจิกรรมทาง
ธุรกิจไปสู่รายงานทางการเงิน 
ประเภทของการบัญชี 
หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีไทย 
ประเภทของงบการเงิน 
รายการแสดงในงบการเงิน 
ความสัมพันธ์ของรายการทาง
บัญชีตามสมการบัญชี 
กระบวนการจัดทำบัญชี 
รปูแบบของงบการเงิน 

3 3  
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

การวิเคราะห์งบการเงิน 
กฎหมายเกี่ยวกบัการจัดทำบญัชี 
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดทำ
บัญชี 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 7 การบริหารการเงิน
สำหรับผู้ประกอบการ 
ความหมายของการบรหิาร
การเงิน 
เป้าหมายขององค์การ และ
เป้าหมายของการบริหารการเงิน 
หน้าที่ของการบริหารการเงิน 
ฝ่ายการเงินในโครงสร้างองค์การ
ธุรกิจ 
หลักการสำคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงิน 
ตลาดการเงิน 
ประเภทของหลักทรัพย ์
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 
จริยธรรมกบัการบรหิารการเงิน 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

3 3  

บทท่ี 8 ผู้ประกอบการ 
การสร้างผูป้ระกอบการ 
ความหมายของผูป้ระกอบการ 
การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
แนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3 3  
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

สิง่จงูใจสำหรับผู้ประกอบการใน
การประกอบธุรกจิ 
การเตรียมพรอ้มเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสำเร็จ 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ความล้มเหลวของผู้ประกอบการ 
แผนธุรกิจ 
ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่
ประสบความสำเร็จ 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 9 จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและกฎหมาย 
แหล่งจริยธรรม 
ทฤษฎีจริยธรรม 
จริยธรรมธุรกจิและการจัดการ
จริยธรรม 
คุณค่าจริยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของธุรกิจ 
รปูแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจขนาดย่อม 
ปัญหาจริยธรรมในธุรกิจ 

ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจขนาดย่อม 

ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

3 3  
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

บทท่ี 10 ภาษีอากรสำหรบั
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของภาษีอากร 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี 
ประเภทของภาษีอากร 
บทบัญญัติในการจัดเกบ็ภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 
อากรแสตมป ์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีอื่น ๆ 
ภาษีบำรุงท้องที ่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้าย 
ภาษีสรรพสามิต 
การตรวจสอบและการประเมิน
ภาษี 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

3 3  

บทท่ี 11 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
ความหมายของธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 
ระดบัการพัฒนาเข้าสู่ตลาด
ระหว่างประเทศ 
สภาพแวดล้อมที่มอีิทธิพลต่อ
ธุรกิจระว่างประเทศ 
วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

3 3  
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศ 
ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า  
การชำระเงินระหว่างประเทศ 
การเตรียมพรอ้มในการประกอบ
ธุรกิจการสง่ออก 
พิธีการส่งออก 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 12 เทคโนโลยีในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
พัฒนาการของอินเทอรเ์น็ต 
เวิลด์ไวด์เว็บ 
โครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ 
ภาษาโปรแกรม 
ภาษาเครื่อง 
ภาษาแอสแซมบล ี
ภาษาระดับสงู 
ภาษายุคที่ 4 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ภาษา JAVA 
ภาษา XML 
ภาษา Jini 
ช่องทางการสือ่สาร Common 
Gateway Interface 
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีไร้สาย 
พัฒนาการของเทคโนโลยีไร้สาย 
มาตรฐานของเครือข่ายไรส้าย 
เทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

3 3  



12 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

อิเลก็ทรอนิกส ์
ระบบการชำระเงินสำหรับการ
ทำธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 13 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
แผนการตลาดอเิล็กทรอนิกส ์
สภาพแวดล้อมของการตลาด
อิเลก็ทรอนิกส ์
การวิเคราะห์อุปสงค์ 
การวิเคราะห์คู่แข่ง 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนการตลาด 
การตรวจสอบสำหรับการตลาด
อิเลก็ทรอนิกส ์
ส่วนประสมทางการตลาด 
สินค้า 
ราคา 
สถานที ่
การสง่เสรมิการขาย 
การสร้างตราสินค้า 
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

3 3  

บทท่ี 14 การจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดการความรู ้
ประเภทของความรู ้
เทคโนโลยีสำหรบัการจัดการ
ความรู้ 

3 3  



13 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ระบบการจัดการการใช้งาน
ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส ์
การวางแผนทรัพยากรองค์การ 
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
การจัดการโซ่อปุทาน 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ทักษะการจัดการสำหรับธุรกิจ
อิเลก็ทรอนิกส ์
ความเป็นผู้นำในธุรกจิ
อิเลก็ทรอนิกส ์
กรอบการประเมินความเสี่ยง 
กลยทุธ์ของธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ในธุรกิจอเิล็กทรอนิกส ์
นโยบายและวิธีการดำเนินงาน 
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการ
ปฏิบัติงาน 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลย ี
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์
บทท่ี 15 การกำหนดกลยุทธ์
สำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
การกำหนดกลยุทธ์และการ
กำหนดวัตถุประสงค์ 
ข้ันตอนของกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์สภาพภายในของ
ธุรกิจ 
การวิเคราะห์โซ่คุณค่า 
โซ่คุณค่าเสมือน 
โซ่คุณค่าทางการจัดการธุรกิจ

3 3  



14 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

หัวข้อ 

จำนวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ชั่วโมงท่ีได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

อิเลก็ทรอนิกส ์
กิจกรรมหลกัในโซ่คุณค่า 
กิจกรรมทีส่นบัสนุนโซ่คุณค่า 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัฒนาเทคโนโลย ี
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ 
การจัดการทรพัยากรมนุษย ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของธุรกจิ 
การคุกคามของผู้แข่งขันหน้า
ใหม่ในอุตสาหกรรม 
ความต้องการทุน 
ขนาดของเศรษฐกิจ 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์
การสลับค่าใช้จ่ายกบัต้นทุน 
การเข้าถึงช่องทางการจัด
จำหน่าย 
อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ 
อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัย
การผลิต 
การคุกคามของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทดแทน 
ความเข้มแข็งของการแข่งขัน
ระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรม 
กลยทุธ์การแข่งขันสำหรับการ
จัดการธุรกิจอเิล็กทรอนิกส ์
สรปุเนื้อหาประจำสปัดาห ์

รวม 45 45  

 



15 
 

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อท่ีสอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธผิลของวิธีสอนท่ีทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเน้นในเรื่องของความ

รับผิดชอบต่องาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ตอ่

ตนเองและเพือ่นในกลุม่  

2. ให้ทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว เพื่อ

พิจารณาความรบัผิดชอบความ

ซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ

มอบหมายงาน และความตรงต่อ

เวลาในการส่งงาน 

✓ 
 

 

 

 

✓ 

  

 

ความรู ้

 

 

 

 

 

 

 

1. บรรยายหัวข้อรายละเอียด โดย

ใช้สื่อดิจิทลัและสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์อื่นประกอบการ

บรรยายโดยใหผู้้ศึกษามีส่วนร่วม

ในการสอน โดยการจัดให้มีการ

ตอบคำถามจากกรณีศึกษา หรือ

ออกมาทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียนที่

เกี่ยวข้องกบัสาระการเรียนรู ้

✓ 
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้

ศึกษาเป็นสำคัญและการฝึก

ปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 

สถานการณ์จริง และการจัดทำ

แผนธุรกิจสำหรบักิจการโดย

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3. มอบหมายงานให้ผู้ศึกษาฝึกฝน

จากกรณีศึกษา โดยกำหนดให้อยู่

ในเนื้อหาของการทำงานเดี่ยว 

การทำงานกลุม่ การเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อการพฒันาแผน

ธุรกิจโดยการหาความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มเตมิ 

 

✓ 
 

 

 

 

 

✓ 
 

ทักษะทาง

ปัญญา 

1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุป

ประเด็นปญัหาและความต้องการ 

2. มีการประยกุต์ความรู้และทักษะ

การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์

ได้อย่างเหมาะสม กับกจิกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษา 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเด็น

ปัญหา และนำมาสูก่ารจัด

✓ 
 

 

✓ 
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

นำเสนอแผนธุรกจิ/โครงการจิต

อาสาเพือ่การพัฒนาธุรกจิ 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ

งานรายบุคคลและงานกลุม่ 

2. กรณีงานกลุ่มให้ผู้ศึกษาเขียน

แผนธุรกิจและนำเสนอแผนธุรกจิ 

กลุ่มละไมเ่กิน 3  คน โดยเลือก

หัวข้อที่สนใจด้านการดำเนินการ

ของธุรกิจ การเขียนแผนธุรกจิ 

เพื่อเตรียมการสำหรับกจิการ 

3. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสือ่สารกับผู้อื่น และการ

ทำงาน การเขียนแผนธุรกจิ/

โครงการ 

4. มีการฝึกใหม้ีลกัษณะการเป็น

ผู้นำ การเป็นผู้ตาม การให้ความ

คิดเห็นและการรับฟงัความเห็น

จากผูอ้ื่น 

✓ 
 

✓ 
 

 

 

 

✓ 
 

  

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

การสื่อสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก 

ตำรา เว็บไซต์ Youtube สื่อการ

สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

เขียนแผนธุรกจิ/โครงการ และ

การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อ

✓ 
 

 

 

✓ 
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 1/2562 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

ประกอบการพจิารณาและการ

ตัดสินใจ 

2. นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบที่

หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อให้เกิดความ

น่าสนใจในธุรกจิ การนำเสนอ

ผ่านคลิปวีดิทัศน์  

 

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรบัปรุงวิธีสอน 

1. ผู้สอนให้ผู้ศึกษาส่งผลของการนำเสนอแผนธุรกิจ/โครงการใช้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

จากการปฏิบัติงานในองค์การ และการจัดการเรียนการสอน 

2. ผู้ศึกษาควรร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น มีความตระหนัก ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เพิ่มเติมและนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการดำเนินงานให้มากกว่าน้ี  

3. มอบหมายช้ินงานตามศักยภาพของผู้ศึกษาฝึกให้ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีทักษะในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ลำดับข้ันตอนการทำงาน และการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และมีความ

ละเอียด 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 

A1 6 

รวม 6 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

   (จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาน้ี) 
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 ตอนเรียน จำนวน (คน) 

A1 6 

รวม 6 

 

3. จำนวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 

- - 

รวม - 

 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จำนวน 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

จำนวน 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

A 0 0.00 0 0.00 

B+ 0 0.00 0 0.00 

B 0 0.00 0 0.00 

C+ 2 33.34 2 33.34 

C 4 66.66 4 66.66 

D+ 0 0.00 0 0.00 

D 0 0.00 0 0.00 

F 0 0.00 0 0.00 

ไม่สมบรูณ์ (I) 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 0 0.00 

ผ่าน (P,S)     

ไม่ผ่าน (U)     

ยกเลกิรายวิชา(W)     

รวม 6 100.00 6 100.00 
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5. ปัจจัยท่ีทำให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

 
 

 

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสอบถามผู้ศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของผู้ศึกษารายบุคคลและรายคู่ 
 
 
- ผลการประเมินการทำงานแผนธุรกิจหรือ
โครงการทางธุรกิจดจิิทลั 

- ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบคำถามระหว่างเรียนได้ 
- ผลงานของผู้ศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง 
 
- ผู้ศึกษาเขียนแผนธุรกิจได้ แต่ผลงานไม่ละเอียด
และเป็นการกรอกแบบให้จบงานเท่านั้น 

 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

การใช้ทรัพยากรจากกจิกรรมอย่างคุ้มค่า ผู้เรียนต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและมี

การวางแผนการนำกลับมาให้ใหม่อีกครั้ง 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาดา้นการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          ใช้ผลการประเมินจากการประเมินการสอนของผู้ศึกษาออนไลน ์

    1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อผลการประเมนิตามข้อ 1.1 

ผู้สอนสรุปสาระนำเสนอในที่ประชุมผู้สอน เพื่อใหก้รรมการบรหิารหลักสูตรร่วมให้ความเห็นใน

กรณีที่ต้องมีการพิจารณาร่วมกัน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 - นักศึกษา ไม่มีความรับผิดชอบ ส่งงานที่ไม่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเปา้หมายตามข้อกำหนดเวลา 

    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

 ได้กำหนดการส่งงานตามที่ระบุเวลาการส่งงานที่ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น  

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกา้วหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       

   ผ่านมา 

แผนการปรบัปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
ผลการดำเนินการ 

- เพิ่มเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพือ่ใหผู้้ศึกษาได้

ฝึกปฏิบัติในการนำเสนอแผนธุรกจิกบัผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ผู้ศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปญัญา และ

อภิปรายร่วมกันมากขึ้นทำให้ผู้ศึกษาสามารถเขียน

แผนธุรกิจดจิิทลัได้ดีข้ึน 

 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
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ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- ปรบัปรุงแผนการสอน 

- จัดกิจกรรมที่สร้างแรงจงูใจให้

ผู้ศึกษาสนุกกับการเรียนการ

สอน 

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่

จะจัดการศึกษาถัดไป 

ผศ.ปรมัตถ์ปญัปรัชญ์   

ต้องประสงค์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูส้อน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

1. ฝึกความรับผิดชอบให้ผู้ศึกษาที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีลำดับข้ันตอน  

2. กำหนดให้ผู้ศึกษาศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษาหรือแผนตัวอย่าง  

3. ฝึกให้ผู้ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเลือกงานที่พัฒนากระบวนการคิดของตนและความ

รับผิดชอบต่อกลุ่มให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 

อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์           

                                                              

 ลงช่ือ     วันที่รายงาน     25 ธันวาคม 2562                 

 

อาจารยส์อนรายวิชา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา             

                                                     

 ลงช่ือ     วันที่รายงาน      25 ธันวาคม 2562         
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