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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
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 2562
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3(3-0-6)

ตอนเรียน C1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จำนวน
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จำนวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินค้าคงเหลือ
การจัดหาเงินทุนระยะยาว
นำเสนองานกลุม่
งบลงทุน
ต้นทุนของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
มูลค่าเงินตามเวลา
นโยบายเงินปันผล

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

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

รวม

45

45

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19
เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19
เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19
เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19
เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสำคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่เป็น มหาชน โดย
ให้ทำเป็นกลุ่มๆละ 4-7 คน โดยให้ทำรายงาน เพื่อ
พิจารณาถึงความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมาย
และความตรงต่อเวลาในการส่งงานความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน
และความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ
ความรู้ 1. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลบริษัทที่ทาง
กลุ ่ ม สนใจมาวิ เคราะห์ อ ัต ราส่ ว นทางการเงิน
รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนแต่ละอัตราส่วน
พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขอัตราส่วนบางอัตราส่วนที่มี
ปัญหา เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
2. ให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดในเรื่องต่างๆ
เพิ่มเติมทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน

✓

ทักษะทาง 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
ปัญญา
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการ
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดย
การจัดให้มีการตอบคำถาม และเฉลยแบบฝึกหัด
หรือออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. การแบ่งกลุ่มนักศึกษา มอบหมายงานให้นักศึกษา
ทำรายงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ พร้อมทั้ง

✓

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

✓

✓

✓

✓
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

บอกถึงวิธีแก้ไขในอัตราส่วนทางการเงินที่มีปัญหา
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทักษะความ 1. มอบหมายให้ทำรายงานกลุ่มซึ่งต้องใช้ความสามัคคี
สัมพันธ์
ในการทำงานร่วมกันโดยเน้นการแบ่งงานกันทำ
ระหว่าง การช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ 1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลบริษัทที่สนใจ
วิเคราะห์ วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เปรียบเทียบอย่าง
การสื่อสาร น้อย 2 ปี จากแหล่งที่มาข้อมูลที่เชื่อถือได้
และ 2. กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานที่ได้จาก
เทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบเอกสารรายงาน
สารสนเทศ และแฟ้มข้อมูล
3. นำเสนองานด้วยสื่อภาพเลื่อนและส่งรายงานใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

✓

✓
✓
✓

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สามารถช่วยให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น ทั้งนี้
ควรมีการจัดแบ่งโอกาสและเวลาที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากจะมีบางคนที่
ไม่กล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน C1 จำนวน 41 คน
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน C1 จำนวน 36 คน
3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน C1 จำนวน - 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

จำนวน (คน)
2
4
10
9
6
3
2
2
3
41

ร้อยละ
4.88
9.76
24.39
21.95
14.63
7.32
4.88
4.88
7.32
100.00

5. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล
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มี

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การ
ส่งงานต่าง ๆ เป็นแบบออนไลน์ รวมทั้งการสอบ
ปลายภาค เป็นการจัดสอบออนไลน์

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- สังเกตการเข้าเรียนและพฤติกรรมการ
เรียน

สรุปผล
- นักศึกษาที่มาเรียนสาย หรือขาดเรียนจะมีการ
แจ้งลาและส่งงานย้อนหลัง

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
การวัดผลและประเมินผลควรมี
ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
หลายๆรูปแบบ
การศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ควรคำนึงถึงนักศึกษาบางคนที่อาจจะไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การ
เรียน ดังนั้น ควรประเมินศักยภาพของนักศึกษาก่อนการใช้สื่อแต่ละประเภท เพื่อความเท่าเทียมในการเรียน
การสอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:

อ.อังคณา โสภารัตนกุล

.

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 18 พฤษภาคม 2563
อาจารย์สอนรายวิชา:

ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด

.
.

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 18 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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สารบัญ
หมวด
หน้า
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
1
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
1
5. สถานที่เรียน
1
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
1
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
2
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 2
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
5
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
5
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
5
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
5
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
6
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
7
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
7
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
7
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
7
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
7
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
7
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
7
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
7
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
8
ครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
8
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
8
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
8
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3642101 หลักการตลาด (Marketing) 3(3-0-6)
2. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์สมธีราภ์ พรมศิริ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน D1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ
- แนะนาบทเรียนและทาการสอบถาม
ความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด
- ความหมายและแนวคิดทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ)
- 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
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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หัวข้อ
- การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่งทางการ
ตลาด (ต่อ)
- การวิจัยและระบบสารสนเทศทาง
การตลาด
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- การส่งเสริมการตลาด
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

รวม

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

3

ไม่มี

3
3
3

3
3
3

ไม่มี

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ค
วิ ด -19 ท าให้ มี ก ารปรั บ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเป็นออนไลน์
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ทั้ ง ใ น
รายละเอี ย ดของชิ้ น งาน
และจานวนคนต่อชิ้นงาน
วิ ธี ก ารน าเสนอหรื อ ส่ ง
มอบงานให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์

45

45

ไม่มี

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

คุณธรรม (1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่อง
จริยธรรม ของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนในกลุ่ม
(2) ให้ทากรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณา
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ หน้ า ที่ เ มื่ อ ได้ รั บ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
(3) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นได้
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณ
ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน
ความรู้ (1) การสอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ มุ่ ง เน้ น ให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้านการ
จัดการการตลาด
(2) บรรยาย อภิปราย หัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดย
ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัด
ให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
(3)
มีการแบ่งกลุ่มในการทารายงาน และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึงความสามัคคีและการ
มี ส่ ว นร่ว ม รู้ จัก แก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ นในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น
(4) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยการหาบทความจากอินเทอร์เน็ตหรือ ในห้องสมุด
ที่ เ กี่ ย วกั บ สาระการเรี ย นรู้ เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ศึกษาค้นคว้ามา และร่วมกัน

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
มี
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ผลการ
เรียนรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชัน้ เรียน
(1) บรรยายหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ โดยใช้ สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
คาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(2) การสอนโดยใช้ ก รณี ศึ กษาด้ านการจั ด การทาง
การตลาดในบริบทที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ ม ทางการตลาด การวิ เ คราะห์
อุตสาหกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ คู่แข่งขัน
เพื่อฝึ กวิเ คราะห์แ ละแก้ไขปั ญ หาต่าง ๆ โดยใช้ก ล
ยุทธ์ทางการตลาด
(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานกลุ่มที่
กาหนดให้ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
(1) มอบหมายให้ ท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม โดยเน้ น
ความรู้ที่ ไ ด้ศึก ษาทั้ งในชั้นเรียนและนอกห้องเรีย น
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้ าที่จะ
แสดงภาวะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สายวิชาชีพของตนเอง
(2) มอบหมายให้นักศึกษาทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทา
ให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานในการทางาน
เป็นทีม และรู้จักการควบคุมตนเอง
(3) การบรรยาย และการศึกษาจากกรณีศกึ ษา โดย
ให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม จะทาให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น และรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
มี
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ผลการ
เรียนรู้
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
มี

(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองจาก 
Website สื่ อ การ สอน e-learning แล ะการท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ
(3) มอบหมายให้นักศึกษาทาการสารวจพฤติกรรม

ผู้บริโภคด้วย Google Form และนาเสนอผลการ
สารวจด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
- ควรให้นักศึกษาเน้นการทางานเป็นกลุ่ม แล้วออกมานาเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาเอง สาหรับการปรับปรุง
วิธีการสอนผ่านระบบออนไลน์ ควรให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียนออนไลน์ หรือมี
การพูดคุยในลักษณะกลุ่มย่อยจะทาให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นกว่าการเรียนทั้งชั้นเรียน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
41
41

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
37
37
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3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
0
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน A1
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
(คน)
A
4
9.76
B+
5
12.19
B
12
29.27
C+
5
12.19
C
4
9.76
D+
3
7.31
D
4
9.76
F
0
0
ไม่สมบูรณ์ (I)
0
0
ขาดสอบ (M(I*))
4
9.76
ผ่าน (P,S)
0
0
ไม่ผ่าน (U)
0
0
ยกเลิกรายวิชา (W)
0
0
รวม
41
100
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
- ผู้เรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการส่งงานที่มอบหมายให้
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
- จากสถานการณ์โควิด-19 จึงทาให้กาหนด เวลา ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
การประเมินที่กาหนดไว้มีความล่าช้าออกไป
รับการประเมิน
เนื่องจากความพร้อมของผู้เรียน และระบบ
ออนไลน์
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
- จากสถานการณ์โควิด-19 ทาให้มีการปรับรูปแบบ
การประเมินผลเรียนรู้ทั้งในด้านงานที่มอบหมายให้
และการสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์
นอกจากนี้มีการปรับใช้ข้อสอบปรนัยเป็นอัตนัย
เพื่อให้ต้องสอบผ่านระบบออนไลน์ซึ่งยังขาดความ
เสถียรในระบบ จากการปรับเป็นปรนัยทาให้
นักศึกษาบางคนทาข้อสอบได้คะแนนน้อย

เหตุผล
- การสอนผ่านระบบออนไลน์ ทาให้ไม่สามารถให้
คาแนะนา กากับติดตามได้เหมือนรูปแบบการสอน
ปกติ ทาให้นักศึกษาบางคนขาดความสนใจใน
บทเรียนและงานที่มอบหมายให้ ทาให้มีนักศึกษา
บางส่วนไม่สามารถทาข้อสอบอัตนัยที่ต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ได้

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง
และเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน

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

ผลกระทบ
ยากลาบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นดาเนินการ
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นดาเนินการ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
1. เพิ่ม/ตัดเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม
2. ให้ความสาคัญด้านการปฏิบัติจริงมากขึ้น

ผลการดาเนินการ
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง

2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในเชิงประสบการณ์จริง จัดให้นักศึกษาศึกษาดูงานนอก
สถานที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
การตลาดมาให้ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
2. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน

กาหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์
ผู้สอน
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา

ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์

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

22 พฤษภาคม 2563

.
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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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 2562
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
และ เริ่มเรียน ออนไลน์วันที่ 16 มีนาคม 2563 -27 เมษายน 2563 ด้วยแอปพลิเคชัน
Microsoft Teams, WBSC- LMS, และกลุ่มไลน์

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

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

4
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หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

- ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม
- รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด
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
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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%

สถานการณ์ COVID-19 ทาให้
เริ่มจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชัน Microsoft
Teams, Line, และ WBSCLMS เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2563
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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 
3651207 การเขียนโปแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7

มคอ. 5

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










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

จานวน (คน)
41
41

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
41
41

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
6
14.63
7
17.07
6
14.63
12
29.27
7
17.07
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
7.32
0
0.00
0
0.00
0
0.00
41
100.00
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5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
- เนื่องจากมีการนาเสนอผลงาน และอภิปรายกลุ่ม
กว่าที่กาหนดไว้
ที่อาจควบคุมเวลาได้ยาก
- เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติอาจจะไม่สามารถควบคุม
ได้
- เนื่องจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่คาด
ไว้
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ปรับระดับเกณฑ์คะแนนสอบปลายภาค
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ การสอบปลายภาค
สอบออนไลน์ (ปรับคะแนนจาก 30 เป็น 20
คะแนน และให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งงาน
เพิ่มขึ้น)
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- การสังเกตพฤติกรรม การให้ความร่วมมือในชั้น
เรียน การทากิจกรรมกลุ่ม และให้นักศึกษาตอบ
คาถามในห้องเรียน

สรุปผล
- นักศึกษามีพฤติกรรมในชั้นเรียนปกติ มีความ
ร่วมมือในชั้นเรียนดี รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรมกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
รายวิชา สามารถตอบคาถามระหว่างเรียนได้
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ - ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
รายกลุ่ม
ระดับปานกลางถึงระดับดี
- ผลการทดสอบระหว่างเรียน
- ผลการทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี มีคะแนนไม่ต่ากว่าครึ่งของคะแนน
- ผลหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
- ผลการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับดี
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- ผลงานกรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

- ผลงานกรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ของนักศึกษาซึ่งเป็นงานกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ใช้งานได้ดีเป็นบางกลุ่ม

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
การเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาที่ใช้อุปกรณ์การ ผู้เรียนและผู้สอนต้องรอความพร้อมเพรียงของ
เรียนด้านฮาร์ดแวร์ และความเร็วของเครือข่าย
เพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ
อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.1.1 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ
http://eassessment.dusit.ac.th ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมิ น ผลการเรียนการสอนและคุณ ลักษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่า ภาพรวมผล
ประเมิน ร้อยละ 90.94 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 (จ านวนผู้ ป ระเมิ น 32/41 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 21 พฤษภาคม
2562)
1.1.2 การทางานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มบางคน
1.1.3 กรณีศึกษาเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
1.2.1 ผลการประเมิ น รายวิช าของนั กศึ กษาที่ ส อดคล้ องกับ ผู้ ส อนสามารถน ามาปรับ ปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.1.1 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มเท่าที่ควร และกลุ่มไม่สามารถชักจูงให้เพื่อนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้
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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
- ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาทุกปี หรือ
- จัดลาดับก่อนหลังของเนื้อหาทาให้รายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน เนื้อหาที่สอนมีความสอดคล้องกันของเนื้อหา
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
มากขึ้น
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลายให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- จัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบรวมพลังโดยใช้
- จัดกิจกรรมให้หลากหลาย
โครงงานเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทาง
ปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาที่
ผ่านมาตลอดถึงแผนการดาเนินการในปการศึกษานี้
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงแผนการสอน
- จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
จะจัดการศึกษาถัดไป

ผู้รับผิดชอบ
ผศ. ดร. ลัดดา สวนมะลิ

- ระหว่างจัดการเรียนการสอน

การจัดเตรียมเนื้อหาให้เรียนรู้และทบทวน
รวมทั้งมอบงานผ่านระบบ LMS เพื่อให้
นักศึกษาสามารถติดตามงานได้ด้วยตนเอง

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

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:
ลงชื่อ
อาจารย์สอนรายวิชา:
ลงชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
วันที่รายงาน

21 พฤษภาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
วันที่รายงาน

21 พฤษภาคม 2563

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

13

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562

รหัสวิชา 3651503 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Computer Systems and Digital

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา

หนา
69
69
69
69
69
69
70
70
76
76
77
77
77
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81

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

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3651503 ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล
(Computer Systems and Digital)
2. รายวิชาที่ตอ งเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา
ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก
อาจารยผูสอน
1. ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัย

3(3-0-6)

ตอนเรียน A1
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
หัวขอ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง
บทที่ 1 บทบาทของคอมพิวเตอร
3
3
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความหมายของระบบคอมพิวเตอร
- องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร
- คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร
- บทบาทของคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร
บทที่ 2 พัฒนาการของ
3
3
คอมพิวเตอร
- พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร
- ความเปนมาของระบบ
คอมพิวเตอร
- ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร
บทที่ 3 ฮารดแวร
6
6
- หนวยรับขอมูล
- หนวยประมวลผลกลาง
- หนวยแสดงผล
- หนวยเก็บขอมูล
- สวนประกอบหลักบนเมนบอรด
- โครงสรางการเชื่อมตอระบบ
คอมพิวเตอร
บทที่ 4 ซอฟตแวรและระบบ
6
6
ประมวลผล
- ซอฟตแวรระบบ
- ซอฟตแวรประยุกต
- ภาษาคอมพิวเตอร
- ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25%

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

หัวขอ
- หลักการทํางานของซอฟตแวร
- ระบบประมวลผล
- วัตถุประสงคของระบบประมวลผล
- การทํางานของระบบประมวลผล
- ความสําคัญของระบบประมวลผล
- ตัวอยางของระบบประมวลผล
- ขอมูลและการจัดการขอมูล
บทที่ 5 สถาปตยกรรมหนวย
ประมวลผลกลาง
- พัฒนาการของหนวยประมวลผล
กลาง
- สถาปตยกรรมของหนวย
ประมวลผลกลาง
- องคประกอบของหนวย
ประมวลผลกลาง
- การทํางานของหนวยประมวลผล
กลาง
- ความเร็วของหนวยประมวลผล
กลาง
- การพิจารณาหมายเลขรหัสที่ระบุ
ไวบนหนวยประมวลผลกลาง
บทที่ 6 หนวยความจํา
- หนวยความจําหลักถาวร
- หนวนความจําหลักชั่วคราว
- ประเภทของหนวยความจําแบบ
ไดนามิกส
- การเขาถึงขอมูล
- หนวยความจําแคช
- หนวยความจําสํารอง
- โครงสรางแบบลําดับชั้นของ
หนวยความจํา
- การจัดการกับสื่อ
- การจัดเวลาการใชสื่อ

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง

3

3

6

6

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25%
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หัวขอ
- เทคโนโลยีเพิม่ ประสิทธิภาพ
ฮารดดิสก
บทที่ 7 การบริหารหนวยความจํา
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการในการ
จัดการหนวยความจํา
- การสับเปลี่ยน
- การทําพารติชัน
- การจัดการหนวยความจํา
- หนวยความจําเสมือน
บทที่ 8 ระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ
- การควบคุมการดําเนินงานและ
การจัดการทรัพยากรระบบ
- การประมวลผล
- การจัดเวลาหนวยประมวลผล
กลาง
- การประเมินขั้นตอนวิธี
- วงจรอับ
บทที่ 9 ระบบดิจิทัลเบื้องตน
- ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐาน
แปดและฐานสิบหก
- การแปลงเลขฐานสิบ ฐานสอง
ฐานแปดและฐานสิบหก
- การคํานวณเลขฐานสอง
- การคอมพลีเมนตเลขฐานสอง
- รหัสในระบบดิจิทัล
บทที่ 10 ระบบปฏิบัติการ
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการ
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการในการ
จัดการอุปกรณ
- การจัดการอุปกรณรับและสงออก
ขอมูล

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง
3

3

3

3

6

6

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25%

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

หัวขอ
- การทํางานของหนวยควบคุม
อุปกรณรับและสงออกขอมูล
- สวนตอประสานของ
ระบบปฏิบัติการ
- พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
- โครงสรางของระบบปฏิบัติการ
- ระบบปฏิบัติการยุคใหม
- ระบบปฏิบัติการยูนิกซ
รวม

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง

45

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25%

45

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
แผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธสี อน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
(ถามี)
มี ไมมี
ผลการเรียนรู
ประสิทธิผลรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
คุณธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
1. นักศึกษาบางคนไมสงงาน

จริยธรรม
โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตามกําหนดเวลา
ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ
(ติดตามกับนักศึกษาโดยตรง
ซื่อสัตยตอตนเองและเพื่อนในกลุม
โดยแจงในกลุม ไลน)
ความรู
1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 
โดยใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย
การจัดใหมีการตอบคําถามจาก
กรณีศึกษา หรือออกมาทํากิจกรรม
หนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับสาระการ

75

ผลการเรียนรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
เรียนรู
2. การทดสอบยอย และการใช
แบบทดสอบออนไลน
3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา
เกี่ยวกับ การทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร และการแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรโดยใช
สื่อมัลติมีเดีย พรอมตั้งประเด็น
คําถามและนําเสนอ
1. บ ร ร ย า ย หั ว ข อ โ ด ย ใ ช สื่ อ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
โดยให นั ก ศึ ก ษามี สวนรวมโดยการ
จัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียน
หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน
ที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. สาธิ ต วิ ธี ก ารประกอบเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร และการซ อ มบํ า รุ ง
เครื่องคอมพิวเตอร
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํา
รายงานที่กําหนดโดยใชความรูวิชานี้
และนําเสนอผลงานในรูปของการ
อภิปรายกลุม
1. มอบหมายงานทั้งที่เปนงานเดี่ยว
และงานกลุม

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก Website สือ่ การ
สอน และทํารายงาน
2. กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอ

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธสี อน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข






1. นักศึกษาบางคนเขาใจ
เนื้อหาไดชา และเมื่อมีความ
สงสัยไมกลาทีจ่ ะสอบถาม
(ใหนักศึกษาจับคูเพื่อน
เพื่อใหเพื่อนสอนเพื่อน และ
ใหสงงานทุกคาบเรียน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจมากยิ่งขึน้ )



นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม



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

ผลการเรียนรู
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
รายงานที่ ได จ ากการศึ ก ษาค น ควา
โดยใชรูปแบบเอกสารรายงานและ
แฟมขอมูล นําเสนองานดวยสื่อภาพ
เลื่ อ นและส ง รายงานในรู ป แบบ
ไฟ ล ข อ มู ล ผ า น สื่ อ ไป ร ษ ณี ย
อิเล็กทรอนิกส

ประสิทธิผล
มี ไมมี


ปญหาของการใชวิธสี อน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ควรจัดการเรียนการสอนผานเกม เพื่อสรางแรงจูงใจและการมีสวนรวมในการเรียน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จํานวน (คน)
41
41

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จํานวน (คน)
38
38

3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จํานวน (คน)
0
0
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ(M(I*))
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
ยกเลิกรายวิชา(W)
รวม

ตอนเรียน A1
จํานวน(คน)
คิดเปนรอยละ
3
7.32
7
17.07
10
24.39
10
24.39
4
9.76
2
4.88
1
2.44
0
0.00
1
2.44
3
7.32
0
0.00
0
0.00
0
0.00
41
100.00

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ่ นดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนน ผูเรียนสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายและมี
การสอบ งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอ คะแนนอยูในเกณฑปานกลาง
ผลงาน
ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ในภาคการศึกษานี้เกิดสถานการณโรคระบาด
นักศึกษาตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้น บางคนที่
Covid-19 นักศึกษาจึงตองเรียน Online ในชวง บานไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ตตองเดินทางไป
หลังและใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลและแพคเก็ต บานญาติเพื่อใชสัญญานอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตสวนตัว
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคาใชจายในการเรียน นักศึกษาไมมีปจ จัยในการชําระคาอินเทอรเน็ตมี
Online ใหกับนักศึกษาบางสวนเนื่องจาก
ผลกระทบตอการเรียน
นักศึกษาตองเรียนจากที่บานและไมไดใช
Facilities ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ ผานมา
แผนการปรับปรุงทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาทีผ่ านมา
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เพื่ อ ให เกิ ด - ผูส อนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวย
ความกระตือรือรน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เทคนิคเพื่อนคูคิด ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม มีความสนใจและเกิดความ
กระตือรือรน คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาทีแ่ ลวเสร็จ
ควรมอบหมายใหนักศึกษาเสริมความรู
ระหวางภาคการศึกษา
ประเด็นทางดานระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการไป
สัมมนาจากหนวยงานภายนอก

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผปู ระสานงานรายวิชา
เนื่ องจากรายวิ ช าเป น การบรรยายทฤษฎี อาจทํ าให นั ก ศึ กษาขาดความสนใจ จึงควรให
นักศึกษาบันทึกสรุปเนื้อหาในแตละชั่วโมงเรียน และทําแบบทดสอบเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษา
เกิดความสนใจในบทเรียน
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:

ผศ. กนิษฐา ศรีเอนก

ลงชื่อ................................................วันที่รายงาน
อาจารยสอนรายวิชา:

ผศ. กนิษฐา ศรีเอนก

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

.

23 พฤษภาคม 2563 .
.
23 พฤษภาคม 2563

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร:ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา(มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 ป@การศึกษา 2562

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

3663102

การจัดการการปฏิบัติการ
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Business Computer | Suan Dusit

มคอ. 5

สารบัญ

หมวด
หน'า
หมวด 1 ข'อมูลทั่วไป
1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1
2. รายวิชาที่ตJองเรียนกOอนรายวิชานี้ (ถJามี)
1
3. อาจารยVผูJประสานงานรายวิชา อาจารยVผูJสอนและกลุOมเรียน
1
4. ภาคการศึกษา/ปaการศึกษาที่เปbดสอนรายวิชา
1
5. สถานที่เรียน
1
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
1
2. หัวขJอที่สอนไมOครอบคลุมตามแผน
2
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหJเกิดผลการเรียนรูJตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 3
4. ขJอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
6
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
6
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
6
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูOเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
6
3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
6
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
7
5. ปnจจัยที่ทำใหJระดับคะแนนผิดปกติ (ถJามี)
7
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวJในรายละเอียดรายวิชา
7
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
8
หมวด 4 ปEญหาและผลกระทบตIอการดำเนินการ
8
1. ประเด็นดJานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
8
2. ประเด็นดJานการบริหารและองคVกร
8
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
8
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
8
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
9
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
9
1. ความกJาวหนJาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
9
ครั้งที่ผOานมา
2. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
9
3. ขJอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปaการศึกษาตOอไป
10
4. ขJอเสนอแนะของอาจารยVผูJสอนตOออาจารยVผูJประสานงานรายวิชา
10
3663102 การจัดการการปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 5

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรVธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข<อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
(Operations Management)
2. รายวิชาที่ต'องเรียนกIอนรายวิชานี้ (ถ'ามี)
ไมOมี
3. อาจารยYผู'ประสานงานรายวิชา อาจารยYผู'สอนและกลุIมเรียน
อาจารยVผูJประสานงานรายวิชา
อาจารยV ดร.จริยะดา จันทรังษี
อาจารยVผูJสอนรายวิชา
ดร.สุชาดา คุJมสลุด
4. ภาคการศึกษา/ป\การศึกษาที่เป]ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปaการศึกษา 2562
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 หJอง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3(3-0-6)

ตอนเรียน C1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จำนวน
จำนวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวข'อ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได' ตIางจากแผนการสอนหาก
แผนการสอน สอนจริง มีความแตกตIางเกิน 25%
9
9
ไมLมี
ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดทางการ
จัดการการปฏิบัติการ
3
3
ไมLมี
การเลือกทำเลที่ตั้งของสถานที่
3
3
ไมLมี
การวางผังสถานประกอบการ
3
3
ไมLมี
การพยากรณV
3
3
ไมLมี
การวางแผนกำลังการผลิตและความตJองการ
ทรัพยากร
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หัวข'อ

จำนวน
จำนวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได' ตIางจากแผนการสอนหาก
แผนการสอน สอนจริง มีความแตกตIางเกิน 25%

การจัดการโซOอุปทานและโลจิสติกสV
การจัดการโครงการ
การจัดการสินคJาคงคลัง
แนวคิดการจัดการคุณภาพ
ความสามารถในการแขOงขัน และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวขJองกับการผลิตและการปฏิบัติการ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
นำเสนอผลการเรียนรูJจากสถาน
ประกอบการ

3

3

ไมLมี

3

3

ไมLมี

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

ตั้งแตOสัปดาหVที่ 10-15
จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Online ผOาน
ระบบ WBSC และ
Microsoft Teams แทน
การเรียนการสอนใน
หJองเรียนเนือ่ งจากการงด
การเรียนการสอนจาก
สถานการณVการระบาด
ของไวรัส COVID-19

รวม

45

45

2. หัวข'อที่สอนไมIครอบคลุมตามแผน
หัวข'อที่สอนไมIครอบคลุม
นัยสำคัญของหัวข'อที่สอน
ตามแผน (ถ'ามี)
ไมIครอบคลุมตามแผน
การสอนครอบคลุมหัวขJอที่สอน หัวขJอที่สอนครอบคลุมเนื้อหา
แตOไมOไดJมีการศึกษาดูงานสถาน รายวิชาทั้งหมด แตOไมOตรงตาม
ประกอบการจากสถานการณVการ แผนการสอนที่ระบุไวJในการเรียน
ระบาดของไวรัส COVID-19
การสอน

แนวทางชดเชย
ใชJการเรียนการสอน Online
ผOานระบบ WBSC และ
Microsoft Teams แทนการ
เรียนการสอนในหJองเรียน
เนื่องจากการงดการเรียนการ
สอนจากสถานการณVการระบาด
ของไวรัส COVID-19
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให'เกิดผลการเรียนรู'ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู'

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไมIมี

ป#ญหาของการใช.
วิธีสอน (ถ.ามี)
พร.อมข.อเสนอแนะ
ในการแก.ไข

คุณธรรม (1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนJนในเรื่อง ü
จริยธรรม ของความรับผิดชอบตOองาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซือ่ สัตยVตOอตนเองและตOอเพื่อนในกลุOม
ü
(2) ใหJทำโครงงานกรณีศึกษาหรือรายงานกลุOม เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยVตOอหนJาที่เมื่อ
ไดJรับมอบหมายงาน และความตรงตOอเวลาในการสOง
งาน
(3) เนJนใหJผูJเรียนรูJจักพัฒนาระบบการทำงานรOวมกับ ü
ผูJอื่น เขJาใจและเห็นใจผูJอื่น สามารถทำงานเป†นทีม
รOวมกับผูJอื่นไดJ
(4) เนJนใหJผูJเรียนมีความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับจรรณ
ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพื่อใหJมีคุณธรรม

ü

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ความรู'

(1) การสอนแบบเนJ น ผูJ เรียนเป† น สำคั ญ มุO งเนJ น ใหJ ü
ผูJเรียน มีความรูJ และความเขJาใจในทฤษฎี ดJานการ
จัดการทรัพยากรมนุษยV
(2) บรรยายหัวขJอรายละเอียดตOาง ๆ โดยใชJสื่อ

ü

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหJนักศึกษามี
สOวนรOวมในการเรียนการสอน ดJวยการจัดใหJมีการ
ตอบคำถามทJายบทเรียนหรือทำกิจกรรมหนJาชั้นเรียน
ที่เกี่ยวขJองกับสาระการเรียนรูJ

ü
(3) มี การแบO งกลุOมในการทำรายงาน การนำเสนอ
รายงาน และการวิ เคราะหV ก รณี ศึ ก ษา โดยเนJ น ถึ ง
ความสามัคคีและการมีสOวนรOวม
ü

มีการเพิม่ เติม Clip
VDO เนื้อหาความรูJ
และตัวอยOางการ
แกJไขปnญหาตาม
โจทยVในระบบ
WBSC เพือ่ สรJาง
ความเขJาใจ และใหJ
นักศึกษาสามารถ
ทบทวนเนื้อหาไดJ
ตลอดเวลา
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ผลการ
เรียนรู'

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไมIมี

ป#ญหาของการใช.
วิธีสอน (ถ.ามี)
พร.อมข.อเสนอแนะ
ในการแก.ไข

(4) ใหJ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาคJ น ควJ าดJ วยตนเองในระบบ
สาระสนเทศที่เกี่ยวขJองกับเทคนิคการฝ‹กอบรมและ
การประชุม การทำงานและรูJจักแกJไขปnญหาเบื้องตJน
ในการทำงานรOวมกับผูJอื่น
ทักษะทาง (1) บรรยายหั ว ขJ อ รายละเอี ย ดตO า ง ๆ โดยใชJ สื่ อ ü
ปEญญา PowerPoint ประกอบการบรรยาย ใหJ นั ก ศึ ก ษามี
สOวนรOวมในการเรียนการสอนดJวยการจัดใหJมีการตอบ
คำถามทJายบทเรียนหรือออกมาทำกิจกรรมหนJาชั้น
เรียนที่เกี่ยวขJองกับสาระการเรียนรูJ
(2) การสอนโดยใชJ ส ถานการณV จ ำลองดJ า นการ ü
จัดการการปฏิบัติการในบริบทที่หลากหลาย เชOนการ
วางแผนการผลิต การบริหารโครงการ การเลือกทำเล
ที่ตั้ง การจัดแผนผังสำนักงานและโรงงาน นักศึกษา
นำเสนอโครงงานที่สำเร็จรวมถึงจัดสOงแบบฝ‹กหัดใน
ระหวOางภาคเรียนที่ผOานมา เพื่อฝ‹กวิเคราะหVและแกJไข
ปnญหาตOาง ๆ และใหJนำเสนอหนJาชั้นเรียน
ü
(3) มอบหมายงานใหJนักศึกษาทำรายงานที่กำหนด
โดยใชJความรูJที่ไดJเรียนมา และนำเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุOม
ทักษะความ
สัมพันธY
ระหวIาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

(1) มอบหมายใหJทำโครงงานรOวมกันเป†นกลุOม โดย ü
เนJนความรูJที่ไดJศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกหJองเรียน
เพื่ อดูความสามารถในการทํ างานเป† นที ม กลJาที่ จะ
แสดงภาวะผูJ นํ า ผูJ ต ามไดJ อ ยO า งเหมาะสมตาม
สถานการณV รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
วิชาชีพของตนเอง
(2) มอบหมายใหJ นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า หรื อ เขJ า รO ว ม ü
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ผลการ
เรียนรู'

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไมIมี

ป#ญหาของการใช.
วิธีสอน (ถ.ามี)
พร.อมข.อเสนอแนะ
ในการแก.ไข

โครงการเสริมสรJางความสัมพันธVระหวOางนักศึกษากับ
ชุมชน ทำใหJนักศึกษารูJจักแกJไขปnญหาของทีมงานใน
การทำงานเป†นทีม
ü
(3) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก
กรณีศึกษา โดยใหJนักศึกษาทำงานเป†นกลุOมหรือทีม
จะทำใหJนักศึกษามีปฏิสมั พันธVที่ดีตOอกัน รูJจักกันมาก
ขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรูJอยOางตOอเนื่อง
ทักษะการ
วิเคราะหYเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช'
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) มอบหมายงานใหJศึกษาคJนควJาดJวยตนเองจาก ü
Website สื่ อ ก ารส อ น e-learning แ ล ะ ก ารท ำ
รายงานโดยมีสถิติอJางอิง จากแหลOงที่มาของขJอมูลที่
นOาเชื่อถือ
(2) กำหนดใหJนักศึกษานำเสนอรายงานที่ไดJจาก
การศึกษาคJนควJาโดยใชJรูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรVดJวยตนเอง
จากเว็บไซตVและจากเอกสารตOางๆ
(3) ใหJนักศึกษาศึกษาคำศัพทVตOาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ü

ü

วิชาการจัดการปฏิบัติการและศัพทVตOาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรูJในการ
นำไปใชJในชีวิตประจำวันและในอนาคต
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4. ข'อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
การเรียนการสอน Online ผOานระบบ WBSC และ Microsoft Teams พบวOานักศึกษาใชJเวลามาก
ขึ้นในการทำความเขJาใจเนื้อหาความรูJ จากผลกระทบของสภาพแวดลJอมที่เกี่ยวขJองกับการเรียนการสอน
จึงมีแนวทางในการปรับปรุงวิธีสอน ดังนี้
1) การพัฒนา Clip VDO เนื้อหาความรูJ และตัวอยOางการแกJไขปnญหาตามโจทยVในระบบ WBSC
เพื่อสรJางความเขJาใจ และใหJนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาไดJตลอดเวลา รวมทั้งมีการใหJทำแบบฝ‹กหัด/
โจทยV/กรณีศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสรJางความเขJาใจ
2) การจัดการเรียนการสอนและทบทวนบทเรียนเป†นระยะผOานระบบ Microsoft Teams
3) การเปbดชOองทาง Line group ในการแลกเปลี่ยนความรูJ ทบทวนบทเรียน และสอบถามปnญหา
ในการเรียนอยOางทันตOอเวลา

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
C1
รวม

จำนวน (คน)
41
41

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูIเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จำนวนนักศึกษาที่สอบผOานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
C1
รวม

จำนวน (คน)
41
41

3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
-
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน C1

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมOสมบูรณV (I)
ขาดสอบ (M(I*))
ผOาน (P,S)
ไมOผOาน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)
รวม

จำนวน (คน)
14
5
11
3
1
0
0
0
4
3
0
0
0
41

ร'อยละ
34.15
12.19
26.83
7.32
2.44
0
0
0
9.75
7.32
0
0
0
100

5. ปEจจัยที่ทำให'ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ'ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว'ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด'านกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
เพิ่มเวลาในการสอบปลายภาคเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
นักศึกษามีปnญหาในการเขJาระบบ WBSC (ระบบมี
นักศึกษามีปnญหาในการเขJาระบบ WBSC
ปnญหาจากการเขJาระบบพรJอมกันจำนวนมาก)
6.2 ความคลาดเคลื่อนด'านวิธีการประเมินผลการเรียนรู'
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลการเรียนรูJโดยใชJการสอบแบบ
เนื่องจากการงดการเรียนการสอนจากสถานการณV
ปรนัยผOานระบบ WBSC และ Microsoft forms การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหJนกั ศึกษาไมO
ผOานระบบ Microsoft Teams (เนื่องจากระบบ
สามารถใหJการประเมินผลการเรียนรูJภายใน
WBSC มีปnญหาในบางชOวง)
หJองเรียนตามตารางสอบไดJ
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การสOงผลการเรียน (เกรด) ตJองผOานการตรวจสอบ
ของคณะฯ กOอนสOงสำนักสOงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

สรุปผล
พัฒนามาตรฐานการประเมินผลการเรียนรูJ

หมวดที่ 4 ปGญหาและผลกระทบตJอการดำเนินการ
1. ประเด็นด'านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปEญหาในการใช'แหลIงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ'ามี)
การงดการเรียนการสอนจากสถานการณVการ
นักศึกษาตJองทำการเรียนการสอนผOานระบบ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหJไมOสามารถ
online ซึ่งนักศึกษาบางทOานมีปnญหาในการเขJา
จัดการเรียนการสอนในหJองเรียนไดJ
ระบบ ไมOมีความชำนาญในดJานเทคโนโลยี และมี
ปnญหาในเรื่องความเร็วของอินเตอรVเน็ต

2. ประเด็นด'านการบริหารและองคYกร
ปEญหาด'านการบริหารและองคYกร (ถ'ามี)
-

ผลกระทบตIอผลการเรียนรู'ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข'อวิพากษYที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินอยูOระหวOางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 ความเห็นของอาจารยYผู'สอนตIอผลการประเมินตามข'อ 1.1
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข'อวิพากษYที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- เรียกประชุมคณาจารยVที่สอนในรายวิชาเดียวกัน มารOวมแสดงความคิดเห็น
2.2 ความเห็นของอาจารยYผู'สอนตIอผลการประเมินตามข'อ 2.1
- อาจารยVผูJสอนเห็นวOา การใชJระบบ Online ควรใหJเวลานักศึกษามากขึ้นในการทำความเขJาใจ
เนื้อหา การปรับปรุงวิธีการสอนใหJมีกรณีศึกษา และตัวอยOางสถานการณVจริงเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปbดโอกาสใหJ
นักศึกษาไดJแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเขJาใจ และการใหJ assignment เพื่อทบทวนความเขJาใจ จะชOวย
สรJางความเขJาใจใหJแกOนักศึกษาไดJยิ่งขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก'าวหน'าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผIานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ป\การศึกษาที่ผIานมา
ควรเพิ่มกรณีศึกษาที่สอดคลJองกับสถานการณVจริง บรรลุตามจุดมุOงหมายโดยมีการเพิ่มกรณีศึกษา
มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งมีการจัดทำสื่อการสอน online และ Clip
VDO ผOานระบบ WBSC เพื่อสรJางความเขJาใจใหJแกO
ผูJเรียนมากยิ่งขึ้น
2. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
1) มีการสรุปสาระสำคัญในบทเรียนทำใหJเนื้อหากระชับมากขึ้น
2) มีการอธิบายแผนการสอน และเนื้อหาภาพรวมเพื่อสรJางความเขJาใจกOอนเรียน และระหวOาง
เรียนแตOละเนื้อหาจะมีการอธิบายเชื่อมโยงกับเนื้อหาภาพรวมเพื่อสรJางความเขJาใจองคVรวมของเนื้อหา
3) ปรับวิธีการสอนโดยแบOงเนื้อหาในการสอนแตOละครั้งออกเป†นชOวงๆ และใหJนักศึกษาฝ‹กปฎิบัติ
เป†นระยะ และตรวจสอบความเขJาใจของนักศึกษา กOอนผOานไปเรียนรูJในเนื้อหาถัดไป
4) เพิ่มแบบฝ‹กหัด โจทยVตัวอยOางที่มีความหลากหลาย และสอดคลJองกับสถานการณVความเป†นจริง
ในปnจจุบัน ใหJนักศึกษาฝ‹กปฎิบัติระหวOางการเรียนการสอน
5) พัฒนา Clip VDO เนื้อหาความรูJ และตัวอยOาง ในระบบ WBSC เพื่อสรJางความเขJาใจ และใหJ
นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาไดJตลอดเวลา
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3. ข'อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป\การศึกษาตIอไป
ข'อเสนอ
กำหนดเวลาที่แล'วเสร็จ
เพิ่มเติมและพัฒนา Clip VDO
กOอนเริ่มการเรียนการสอนในปa
เนื้อหาความรูJ ในระบบ WBSC
การศึกษาตOอไป
ที่มีความหลากหลาย

ผู'รับผิดชอบ
อาจารยVผูJสอน

4. ข'อเสนอแนะของอาจารยYผู'สอน ตIออาจารยYผู'ประสานงานรายวิชา
- จัดใหJนักศึกษาไดJไปศึกษานอกสถานที่ เชOน บริษัท สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงดJานการจัดการ
ปฏิบัติการ หรือมีอุปกรณV เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดลJอมการใชJจริง

อาจารยVผูJประสานงานรายวิชารายวิชา:

ดร.จริยะดา จันทรังษี

ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
อาจารยVสอนรายวิชา:

…...
.

ดร.สุชาดา คุJมสลุด

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

25 พฤษภาคม 2563
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