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

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
English for Business
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ผศ.กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 506

3(2-2-5)

ตอนเรียน C1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
แนะนารายละเอียดของวิชา การเรียนการสอน
และการประเมินผล
Unit 1 Applying for a Job
Unit 2 Work places
Unit 3 Business contacts
Unit 4 Business correspondence
Mid-Term Examination
Unit 5 Business trip
Unit 6 Business presentation
Unit 6 Business presentation
Unit 8 Meetings
Final Examination
รวม

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
3

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
3

3
3
6
6
3
3
6
6
3
3
45

3
3
6
6
3
3
6
6
3
3
45

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

คุณธรรม 1. ชี้แจงเรื่องกฎระเบียบของการเข้าเรียน การส่งงานให้
จริยธรรม
นักศึกษารับทราบและเข้าใจก่อนการจัดการเรียนการสอน
2. บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา ขณะ
จัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อการส่งงาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
ความรู้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยาย (Lecture) ใน
ลักษณะการบูรณาการ (Integrative Learning) โดยใช้สื่อ
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อทาง Social
Media เช่น facebook ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน เป็นการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ผ่านกิจกรรม
การนาเสนอกลุ่มหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(Individual Study) ผ่านกิจกรรมงานเดี่ยว
ทักษะทาง 1. มอบหมายงานให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์
ปัญญา
ทางธุรกิจผ่านข่าวหรือบทความภาษาอังกฤษ ซึ่งหามาจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
2. การจัดกิจกรรมและโครงงานที่เน้นพัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
3. มอบหมายให้ผู้เรียนนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยให้
ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนาเสนอแนวคิดของ
กลุ่ม แล้วอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนหลังการนาเสนอ
ทักษะ
1. มอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
ความ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
สัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ระหว่าง 2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนทั้งงานของตนเองและงานกลุ่ม
บุคคลและ
เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่
ความ
ได้รับมอบหมาย โดยกาหนดวันและเวลาในการส่งงานให้
รับผิดชอบ
ชัดเจน

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข












3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2

มคอ. 5
ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ทักษะการ 1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์
เกี่ยวกับการสมัครงาน การจองตั๋วเครื่องบิน การจอง
การสื่อสาร
โรงแรมโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และ
2. กาหนดให้นักศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการ
เทคโนโลยี
นาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน เช่น การใช้
สารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ในการนาเสนอ (Microsoft
Powerpoint) การถ่ายคลิปวีดิโอแล้วนามาใส่ในโปรแกรม
นาเสนอ
3. กาหนดให้ผู้เรียนส่งงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านสื่อ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข






4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะทาง
ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงเป็น
หน้ า ที่ ข องทั้ ง ผู้ เรี ย นและผู้ ส อนในการปรั บ เจตคติ ใ นเรื่ อ งนี้ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น เกม
ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีและมีความสนุกสนานต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
นับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
40
40

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
จานวน (คน)
A1
40
รวม
40
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
0
00
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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

จานวน (คน)
5
5
10
6
6
2
6
0
0
0
0
0
0
40

ร้อยละ
12.50
12.50
25.00
15.00
15.00
5.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่า
ที่กาหนดไว้

เหตุผล
เนื่องจากมีการนาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่อาจ
ควบคุมเวลาได้ยากขึ้นอยู่กับประเด็นที่อภิปราย
ร่วมกัน

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินความรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากงาน ผลงานของกิจกรรมจากงานกลุ่มมาจากความร่วมมือ
กลุ่มอาจมีความคลาดเคลื่อน จึงต้องมีการประเมิน กันของคนทั้งกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
งานเดี่ยวร่วมด้วย
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ันภายในกลุ่ม

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
-

สรุปผล
-
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มคอ. 5

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผู้เรียนบางคนมีปัญหาในการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนบางคนต้องวางแผนการเดินทางเพื่อใช้งาน
สาหรับใช้ในการเข้าเรียนและการสอน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และในบางครั้งอาจารย์และเพื่อน
ร่วมชั้นอาจต้องรอเพื่อนให้ครบก่อนทาการสอน

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เนื้อหาในรายวิชามีความยาก ควรมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติม
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
ผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทาก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน เป็นการนาเสนอ
งานต่ าง ๆ การพู ด คุย เกี่ย วกับ ข่ าวสารบ้ านเมื องด้านธุรกิ จ และหลั ง จากการเรีย นรู้ จะมีก ารเล่น เกมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่ได้เรียนไปเพื่อเป็นการทบทวนให้ผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
เรียนมากขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการสอบถามผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึง พอใจในกิ จกรรมที่ เป็นเกม เนื่องจาก
น่าสนใจกว่าการเรียนตามเนื้อหาเพียงอย่างเดียว และทาให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้อยากอย่างที่คิด
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรี ย มกิ จ กรรมเกมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการเป็นทั้งผู้เล่นเกม และเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมของ
ตนเอง รวมถึงมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
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มคอ. 5

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

-

-

2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
เพิ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ผู้เรียน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ .

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

27 พฤษภาคม 2563

.

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ .

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

27 พฤษภาคม 2563
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รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษา 2/2562

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

3604201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
หมวด 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
ครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผศ.น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

3(3-0-6)

ตอนเรียน C1

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 505 ในมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
หัวข้อ
แผนการ
สอนจริง
สอน
1. แนวความคิด การวางแผนและการ
3
3
บริหารเชิงกลยุทธ์
2. แนวความคิด การวางแผนและการ
3
3
บริหารเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
3
3
องค์การ
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
3
3
องค์การ (ต่อ)
5. การกาหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและกล
3
3
ยุทธ์ระดับธุรกิจ
6. การกาหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทและกล
3
3
ยุทธ์ระดับธุรกิจ (ต่อ)
7. การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
3
3

8. การดาเนินกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์

3

3

9. การควบคุมและการประเมินผลทางกล
ยุทธ์

3

3

10. การควบคุมและการประเมินผลทาง
กลยุทธ์ (ต่อ)

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนมาเป็นออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft
Team และระบบ WBSC
ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนมาเป็นออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft
Team และระบบ WBSC
ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนมาเป็นออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft
Team และระบบ WBSC
ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนมาเป็นออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft
Team และระบบ WBSC

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

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการ
สอนจริง
สอน

11. การจัดทาแผนธุรกิจ

3

3

สอบกลางภาค
12. การวิเคราะห์กรณีศึกษา

3
3

3
3

นาเสนอรายงานกลุ่ม

3

3

สอบปลายภาค

3
45

3
45

รวม

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
ไม่มี
ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนมาเป็นออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft
Team และระบบ WBSC
ผ่านระบบ WBSC
ปรับรูปแบบการเรียน
การสอนมาเป็นออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft
Team และระบบ WBSC
ผ่านระบบ Microsoft
Team
ผ่านระบบ WBSC
ไม่มี

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
ผลการ
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
วิธีสอน (ถ้ามี)
เรียนรู้
ประสิทธิผลรายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
คุณธรรม 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ 
จริยธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน วินั ย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนในกลุ่ม
ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
มี

2. ให้ทาโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่ อ 
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน
3. เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เข้าใจและเห็ น ใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม 
ร่วมกับผู้อื่นได้
4. เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณยา
บรรณในวิชาชีพของตนเพื่อให้มีคุณธรรม

ความรู้
1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้

ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์
2. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการ
ตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. มีการแบ่งกลุ่มในการทารายงาน การนาเสนอ

รายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม
4. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบสาระ
สนเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวางแผน การกาหนด 
กลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รู้จักแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะทาง 1. บรรยายหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ โดยใช้ สื่ อ 
ปัญญา
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการ
เรียนรู้

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
คาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ์ ใ นบริ บ ทที่ ห ลากหลาย เช่ น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ ม การวิ เคราะห์ อุ ต สาหกรรม การ
วิ เคราะห์ ก ารแข่ ง ขั น เพื่ อ ฝึ ก วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไ ข
ปัญหาต่าง ๆ โดยให้นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้ นั ก ศึก ษาท ารายงานที่ ก าหนด
โดยใช้ ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่ม
1. มอบหมายให้ทาโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้น
ความรู้ ที่ ได้ ศึก ษาทั้ ง ในชั้น เรียนและนอกห้ อ งเรีย น
เพื่อดู ความสามารถในการทางานเป็นที ม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้ น า ผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สายวิชาชีพของตนเอง
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความสั มพั นธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน
ท าให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก แก้ ไขปั ญ หาของที ม งานในการ
ทางานเป็นทีม และรู้จักการควบคุมตนเอง
3. การบรรยาย การทดลองปฏิ บั ติ แ ละศึ ก ษาจาก
กรณีศึกษา โดยให้นั กศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือทีม
จะทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมาก
ขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1. มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองจาก
Website สื่ อ ก ารส อ น e-learning แ ล ะ ก าร ท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
2. กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
มี
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ผลการ
เรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

สารสนเทศ เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ
3. ให้นักศึกษาศึกษาคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี)
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ประสิทธิผล
มี



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ได้กาหนดวิธีการสอนออนไลน์ โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้ทากรณีศึกษา
ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในการเรี ย นรู้ ใ ห้ ม ากขึ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการทากิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีสื่อ
การสอนที่ กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อประหยัดเวลาในการสอนให้ เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก
เนื้อหามีจานวนมาก สาหรับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้คือ ระบบและสัญญาณการ
เชื่อมต่อบางครั้งมีปัญหา

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
C1
รวม

จานวน (คน)
42
42

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
C1
รวม

จานวน (คน)
42
42

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
C1
รวม

จานวน (คน)
0
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ตอนเรียน C1

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

จานวน (คน)

ร้อยละ

3
3
22
7
2
0
0
0
5
0
0
0
0
42

7
7
51
16
7
0
0
0
12
0
0
0
0
100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
เวลาที่ใช้ในการสอนค่อนข้างน้อยมีเวลาจากัด
ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
ทาให้กาหนดเวลาประเมินไม่ค่อยแน่นอน
รับการประเมิน
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
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ความคลาดเคลื่อน
ข้อสอบเป็นกรณีศึกษา ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผล
รายวิชาและเปรียบเทียบกับทุกตอนเรียน

เหตุผล
นักศึกษาขาดทักษะการคิด การวิเคราะห์
สังเคราะห์
สรุปผล
สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ภาพไม่คมชัด บางครั้งเครื่องเสีย สัญญา
ยากลาบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้
อินเตอร์เน็ตไม่ดี
เพิ่มเติมและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ระบบการเรียนออนไลน์บางครั้งสัญญาณไม่
ชัดเจน

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทาให้ระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษาส่วนใหญ่จะประเมินด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุและผล ถ้าชอบอาจารย์ท่านใดก็จะ
ประเมินให้ดี แต่ถ้าไม่ชอบอาจารย์ท่านใดก็จะประเมินให้ไม่ดี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินด้วยเหตุและผล
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
เรียกประชุมคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และได้
แนวทาง การปรับปรุงวิธีการสอนออนไลน์ และควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอื่ น ๆ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายวิชาองค์การและการจัดการ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาหลักการตลาด เพื่อการจัดการเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
1. เพิ่ม/ตัดเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม
ฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้การคิด การวิเคราะห์
2. ให้ความสาคัญด้านการคิด การวิเคราะห์
สังเคราะห์ กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง
สังเคราะห์
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ เพิ่มตัวอย่าง กรณีศึกษา คลิปวิดิโอ ให้นักศึกษา
ได้ค้นคว้ามากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ
เสร็จ
ควรมีการจัดการเรียนการสอนทั้งออฟไลน์ ทุกสัปดาห์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และออนไลน์ ทั้งในห้องเรียนและนอก
และอาจารย์ผู้สอน
ห้องเรียน ควรให้นักศึกษาทางานเป็นทีม
และฝึกปฎิบัติควบคู่ไปด้วย

ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ควรมีการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก และสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูป และฝึกให้นักศึกษาคิดการวิเคราะห์
สังเคราะห์ กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้เป็นที
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา

ผศ.น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์

ลงชื่อ......................................................วันที่รายงาน
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ผศ.ดร.ธนากร ปักษา
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน
28 พฤษภาคม 2563
.

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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มคอ. 5

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

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

3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
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มคอ. 5
หมวด
หมวด 6

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

3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Database Systems in Business) 3(2-2-5)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา
ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.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 18 มีนาคม 2563 -23 เมษายน 2563 ด้วยแอปพลิเคชัน
Microsoft Teams, WBSC- LMS, และกลุ่มไลน์
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
หัวข้อ
แผนการสอน สอนจริง
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
4
4
- แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- ระบบแฟ้มข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูล
- การนาฐานข้อมูลมาใช้ในการ
- จัดการข้อมูลทางธุรกิจ
- องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
- ระบบจัดการฐานข้อมูล
- หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล
- Data Dictionary และ File
Manager
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมของระบฐานข้อมูล
- สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
- การแปลงรูป และอินสแตนท์
- สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
กับผู้บริหารฐานข้อมูล
- สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
กับระบบการจัดการฐานข้อมูล
- ความอิสระของข้อมูล
แบบจาลองฐานข้อมูล
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจาลอง
ฐานข้อมูล
- ประเภทของแบบจาลองข้อมูล
- การสร้างแบบจาลองข้อมูล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- กฎความบูรณาภาพเชิงสัมพันธ์
- การแทนเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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หัวข้อ
แบบจาลองอี-อาร์
- แนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลอง อี-อาร์
- เอนทิตี
- แอททริบิวต์
- ความสัมพันธ์
- แอททริบิวต์บนความสัมพันธ์
- กฎบนความสัมพันธ์
- สรุปสัญลักษณ์ของแผนภาพอี-อาร์
- การออกแบบแผนภาพอี-อาร์
- ตัวอย่างการสร้างแผนภาพอี-อาร์
การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็นรีเลชัน
- การแปลงเอนทิตี
- การแปลงแอททริบิวต์ของเอนทิตี
- การแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี
- พจนานุกรมข้อมูล
การบรรทัดฐานข้อมูล
- แนวคิดเกี่ยวกับการบรรทัดฐานข้อมูล
- ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน
- การทาบรรทัดฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
ด้วย UML
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถุ
- UML
- คลาสไดอะแกรม
- องค์ประกอบและสัญลักษณ์ของ
คลาสไดอะแกรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
- คลาสไดอะแกรมสาหรับการออกแบบ
ฐานข้อมูล
- แอคทิวิตีไดอะแกรม

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
8
8

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

สถานการณ์ COVID-19 ทาให้
เริ่มจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชัน Microsoft
Teams, Line, และ WBSCLMS เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
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หัวข้อ
ภาษาสาหรับการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล
- ภาษาเอสคิวแอล
- ประเภทของคาสั่งภาษาเอสคิวแอล
- ฟังก์ชันในคาสั่งเอสคิวแอล
- ชุดคาสั่งที่ช่วยจัดทาสรุปผลรายการ
การบารุงรักษาและการบริหาร
ฐานข้อมูล
- รายการเปลี่ยนแปลง
- การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลโดย
ผู้ใช้หลายคน
- การสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล
- การปรับระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ
- จริยธรรมสาหรับผู้บริหารฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- วงรอบชีวิตการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ ฐานข้อมูล
- วงรอบชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล
- ตัวอย่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ
- การออกแบบฐานข้อมูลด้วย
Microsoft Access
นาเสนอกรณีศึกษา (นักศึกษา)
รวม

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
8
8

4

4

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 โดย 
นักศึกษาบางคนไม่ส่งงาน
จริยธรรม
เน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ
ตามกาหนดเวลา เนื่องจาก
งาน วินัยจรรยาบรรณ ความ
ขาดความกระตือรือร้นใน
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
การทางาน
2. ให้ทางานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความ
รับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่ 
เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความ
ตรงต่อเวลาในการส่งงาน
ความรู้
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
นักศึกษาบางคนขาดการวาง
โดยใช้สื่อ PowerPoint
แผนการทางาน ขาดทักษะ
ประกอบการบรรยายโดยให้
ในการออกแบบฐานข้อมูล
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน
เนื่องจากเป็นรายวิชาปฏิบัติ
โดยการจัดให้มีการตอบคาถาม
จึงต้องมีการฝึกฝนใน
จากกรณีศึกษา หรือออกมาทา
ห้องเรียนพร้อมมีข้อเสนอ
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
จากผู้สอน
กับสาระการเรียนรู้
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสาคัญและการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริง

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝน
จากกรณีศึกษา โดยกาหนดให้อยู่
ในเนื้อหาของการออกแบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามา
ออกแบบฐานข้อมูล และพัฒนา
โปรแกรมฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ
ขนาดเล็กได้
ทักษะทาง
1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและ
นาเสนอ
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบ
ความสัมพันธ์ของขอมูล และ
พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสาหรับ
ธุรกิจขนาดเล็กได้
ทักษะ
1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ
ความสัมพันธ์
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม
ระหว่างบุคคล 2. กรณีงานกลุ่มให้นักศึกษาออกแบบ
และความ
ฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรม
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ได้ เป็นกรณีศึกษาแบบกลุ่ม กลุ่ม
ละ3-4 คน โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ
ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารกับผู้อื่น
ทักษะการ
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์
กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก
การสื่อสาร และ
Website สื่อการสอน เพื่อใช้เป็น
เทคโนโลยี
แนวทางในการออกแบบ
สารสนเทศ
2. นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ปัญญา












4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
1. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเห็นความแตกต่างของการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ
2. มอบหมายกรณีศึกษาที่หลากหลายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะในการจัดการระบบฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจขนาดเล็กได้
3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9

มคอ. 5

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
5
12.20
12
29.27
8
19.51
6
14.63
10
24.39
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ปรับระดับเกณฑ์คะแนนสอบปลายภาค
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การ
ส่งงานผ่านระบบออนไลน์ การสอบปลายภาคสอบ
ออนไลน์ (ปรับคะแนนจาก 30 เป็น 20 คะแนน
และให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งงานเพิ่มขึ้น)
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
- ผลงานกรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจของ
- ผลงานกรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
นักศึกษาซึ่งเป็นงานกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ใช้งานได้ดีเป็นบางกลุ่ม
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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
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.1.1 ผลจากการประเมิน ความพึ งพอใจของนั กศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่ านระบบ
http://eassessment.dusit.ac.th ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรีย นการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอนและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่า ภาพรวมผลประเมิน
ร้อยละ 83.45 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 (จานวนผู้ประเมิน 37/41 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562)
1.1.2 การทางานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มบางคน
1.1.3 กรณีศึกษาเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
1.2.1 ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผู้สอนสามารถนามาปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.1.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มเท่าที่ควร และกลุ่มไม่สามารถชักจูงให้เพื่อนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้
2.1.2 นักศึกษาใช้เวลาในการทางานกลุ่มค่อนข้างนาน และเมื่อมีการนาเสนอผลงานใช้เวลาเกิน
กว่าที่วางแผนไว้
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
2.2.1 จะต้องมีการระบุเวลาการส่งงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษามี
ความรับผิดชอบมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาทั้ง
- บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการสอน
รายวิชา มีการกาหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย
- ปรับรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้มีความ
- จัดลาดับก่อนหลังของเนื้อหาทาให้รายละเอียด
สอดคล้องกันของเนื้อหา
เนื้อหาที่สอนมีความสอดคล้องกันของเนื้อหามาก
ขึ้น
- เพิ่มเวลาในการศึกษากรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษา - นักศึกษามีเวลาในการซักถามประเด็นปัญญา
ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการระบบฐานข้อมูลทาง
และอภิปรายร่วมกันมากขึ้นทาให้นักศึกษาสามารถ
ธุรกิจมากขึ้น
ฝึกปฏิบัติในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ได้
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาที่
ผ่านมาตลอดถึงแผนการดาเนินการในปการศึกษานี้
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย - จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
- นาตัวอย่างโครงงานของรุ่นพีม่ า เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป
ให้ศึกษา
- ระหว่างจัดการเรียนการสอน
การจัดเตรียมเนื้อหาให้เรียนรู้
- จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
และทบทวน รวมทั้งมอบงาน
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป
ผ่านระบบ LMS เพื่อให้นักศึกษา - ระหว่างจัดการเรียนการสอน
สามารถติดตามงานได้ด้วย
ตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา
สวนมะลิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา
สวนมะลิ

3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มคอ. 5
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
1. ฝึกให้นักศึกษาความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
2. ควรกาหนดให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:
ลงชื่อ
อาจารย์สอนรายวิชา:
ลงชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
วันที่รายงาน

21 พฤษภาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
วันที่รายงาน

21 พฤษภาคม 2563

3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา 3652211 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมเว็บ
(ภาษาอังกฤษ) Web Programming

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน

69

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

หน้า
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

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

การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming)
2. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา
ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
ตอนเรียน A1
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัย

71

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
หัวข้อ
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ
4
4
อินเทอร์เน็ต
- ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
- ชื่อโดเมน
- ที่อยู่เว็บ
- เว็บ
- ภาษาเอชทีเอ็มแอล
- เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บ
เบราว์เซอร์
บทที่ 2 มาตรฐานเว็บ
4
4
- โครงสร้าง
- การนาเสนอ
- พฤติกรรม
- ประโยชน์ของมาตรฐานเว็บไซต์
- โครงสร้างภาษาเอชทีเอ็มแอ
ลตามหลักมาตรฐาน
- โครงสร้างสไตล์ชีทตามหลัก
มาตรฐาน
- ความหมายของ Web
Accessibility

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

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

หัวข้อ
บทที่ 3 ภาษามาตรฐานของเว็บ
- โครงสร้างพื้นฐานของ HTML 5
- รูปแบบภาษา HTML
- หลักการเขียนภาษา HTML
- ความแตกต่างของ HTML 5 กับ
HTML 4.01
- คุณลักษณะของ HTML 5
- การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ
ด้วย Semantic Markup
บทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสารและ
ข้อความ
- การกาหนดหัวข้อเรื่อง
- การกาหนดเส้นแบ่งเนื้อหา
- การกาหนดย่อหน้า
- การกาหนดการขึ้นบรรทัดใหม่
- การกาหนดรูปแบบข้อความ
- การกาหนดการแสดงรายการ
- การกาหนดการเชื่อมโยง
เชื่อมโยง
บทที่ 5 การแทรกสื่อมัลติมเี ดีย
- การแทรกรูปภาพ
- การจัดวางตาแหน่งและขนาด
ของรูปภาพ
- การนารูปภาพมาสร้างเป็นพื้น
หลัง
- HTML Multimedia
- การกาหนดค่าสีบนเว็บ
- ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง
4
4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%
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หัวข้อ
- รหัสค่าสี
- รูปแบบสี
- การผสมสี
- สีมาตรฐานของ HTML
บทที่ 6 การสร้างตารางและ
แบบฟอร์ม
- การแทรกตาราง
- การสร้างแบบฟอร์ม
- การกาหนดคุณสมบัติให้กับ
แบบฟอร์ม
- การจัดองค์ประกอบของหน้า
เว็บเพจ
บทที่ 7 การกาหนดรูปแบบการ
แสดงผลด้วยสไตล์ชีท
- มาตรฐานของสไตล์ชีท
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท
- โครงสร้างของสไตล์ชีท
- การประกาศคาสั่งของสไตล์ชีท
- คุณสมบัติสาคัญของสไตล์ชีท
- การเขียนคาอธิบายให้กับสไตล์
ชีท
- การกาหนดและอ้างอิงสไตล์ชีท
บทที่ 8 การจัดองค์ประกอบหน้า
เว็บ
- ความหมายของ Box Model
- การควบคุมพื้นที่ว่างด้วย
Margin และ Padding

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

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

หัวข้อ
- การแสดงผลแบบ Inline และ
Block-Level Box
- การกาหนดขนาดเส้นขอบ
- การกาหนดสีพื้นหลัง
- การควบคุม Tab ด้วย
Property “overflow”
- การจัดตาแหน่งวัตถุด้วย
Positioning
- การจัดตาแหน่งวัตถุด้วย Float
และ Clear
- การจัดตาแหน่งแนวนอน
- การนาทาง
บทที่ 9 การจัดรูปแบบเว็บด้วย
สไตล์ชีท
- การตกแต่งพื้นหลัง
- การตกแต่งข้อความ
- การตกแต่งตัวอักษร
- การตกแต่งจุดเชื่อมโยง
- การตกแต่งรายการข้อมูล
- การตกแต่งตาราง
- การจัดรูปแบบฟอร์ม
บทที่ 10 การออกแบบเว็บแบบ
Responsive
- แนวคิด Responsive Web
Design
- CSS กับ Responsive Web
Design
- ส่วนประกอบหลักในหน้า

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

75

หัวข้อ
เว็บไซต์แบบ Responsive
- ขั้นตอนการออกแบบหน้าเว็บ
แบบ Responsive
บทที่ 11 จาวาสคริปต์
- ภาษาจาวาสคริปต์
- ความแตกต่างระหว่าง Java
และ JavaScript
- ความสามารถของ JavaScript
- ข้อจากัดของ JavaScript
- การประมวลผลเอกสาร HTML
และ ภาษา JavaScript
- เครื่องมือสาหรับการพัฒนา
JavaScript
- องค์ประกอบพื้นฐานของ
JavaScript
- การใช้งาน JavaScript บนเว็บ
เพจ
- รูปแบบการเขียน JavaScript
- การประกาศตัวแปร
- การรับและแสดงผลข้อมูล
- การใช้ JavaScript ควบคุมการ
โต้ตอบกับผู้ใช้งาน
บทที่ 12 จาวาสคริปต์
- เอแจ็กซ์
- การทางานของเว็บเบราว์เซอร์
- การสร้างเอแจ็กซ์แอพพลิเคชัน่
- เจคิวรี
บทที่ 13 การโอนย้ายข้อมูลไปยัง

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

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

หัวข้อ
เครื่องแม่ขา่ ยและการโปรโมท
เว็บไซต์
- การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่อง
แม่ข่าย
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับ
ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูล
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโปรโมท
เว็บ
- การใช้งานแท็ก meta
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กับโปรแกรม
สืบค้นข้อมูล
- การตรวจสอบความผิดพลาด
ของภาษา XHTML
บทที่ 14 สถาปัตยกรรมเว็บและ
เว็บเซอร์วิส
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- สถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซี
- เว็บเซอร์วิส
- เว็บเซอร์วิสแบบ Rest
บทที่ 15 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการพัฒนาเว็บ
- เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับ
เว็บไซต์
- เครื่องมือสาหรับการพัฒนาเว็บ
รวม

จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน สอนจริง

4

4

4

4

60

60

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

แนวทางชดเชย
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แผน (ถ้ามี)
-

ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
(ถ้ามี)
มี ไม่มี
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผลรายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
คุณธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
1. นักศึกษาบางคนไม่ส่งงาน
✓
จริยธรรม
โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตามกาหนดเวลา
ต่องาน วินัยจรรยาบรรณ ความ
(ติดตามกับนักศึกษาโดยตรง
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
โดยแจ้งในกลุ่มไลน์ ทั้ง
ข้อความและ Video Call)
ความรู้
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ ✓
1. นักศึกษาบางคนขาดการ
โดยใช้สื่อ PowerPoint
ฝึกปฏิบัตเิ กี่ยวกับคาสั่งต่าง
ประกอบการบรรยายโดยให้
ๆ ในการเขียนโปรแกรมเว็บ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดย
(พยายามมอบหมายงาน
การจัดให้มีการตอบคาถามจาก
เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน
กรณีศกึ ษา หรือออกมาทากิจกรรม
บทเรียน)
หน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
✓
2. การทดสอบย่อย และการใช้
แบบทดสอบออนไลน์
ทักษะทาง
1. การทาเว็บไซต์กลุ่ม ตามความ
1. นักศึกษาบางคนยังมี
✓
ปัญญา
สนใจของนักศึกษา
ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน
แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ใน
การจัดทาหน้าเว็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ให้นักศึกษาจับกลุ่มเด็กเก่ง
และเด็กอ่อนเพื่อให้เพื่อน
สอนเพื่อน)
ทักษะ
2. มอบหมายงาน ตามความสนใจ
นักศึกษาบางคนขาดความ
✓
ความสัมพันธ์ ของนักศึกษา
รับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
ระหว่างบุคคล
(ให้มีการประเมินการทางาน
และความ
ของสมาชิกในกลุ่มพร้อมส่ง
รับผิดชอบ
หลักฐานการทางาน)
ผลการดาเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผลการเรียนรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน และนารหัสคาสั่งมาใช้ในงานที่
มอบหมาย
2. กาหนดให้นักศึกษานาเสนอ
ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
โดยการอัพโหลดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
ของมหาวิทยาลัย

ประสิทธิผล
มี ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

✓

✓

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
1. สอนวิธีการอัพโหลดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยก่อน และการตรวจความคืบหน้า
ของการพัฒนาเว็บไซต์ปรับให้ตรวจจากเว็บที่ได้ทาการอัพโหลดแล้ว เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษา
สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทุกคน
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
หนังสือต่าง ๆ เพื่อนามาความรู้ มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถทางานได้หลากหลาย

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
40
40

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
A1
รวม

จานวน (คน)
40
40
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3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

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

จานวน (คน)
0
0

ตอนเรียน A1
จานวน(คน)
คิดเป็นร้อยละ
6
15
3
7.5
10
25
9
22.5
7
17.5
0
0
4
10
0
0
1
2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
40
100

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

เหตุผล

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

-

-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ ยวกับ - นักศึกษาสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ในระดับดี
การพัฒนาเว็บไซต์
มีการอ้างอิงรูปแบบจากเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ผสานกับการกาหนดรูปแบบด้วยสไตล์ชีท
รูปแบบ Responsive Web ทั้งจากการสาธิต
ของผู้สอน และการค้นคว้าด้วยตนเองของ
นักศึกษา
- ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก - นักศึกษากลุ่มที่เรียนดีสามารถสอบปฏิบัติได้ใน
คะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับ ระดับดี นักศึกษากลุ่มเรียนปานกลางสามารถ
มอบหมายและการนาเสนอผลงาน
สอบปฏิบัติได้ในระดับปานกลางถึงดี มีนักศึกษา
จานวนน้อยที่ต้องปรับปรุง

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ในภาคการศึกษานีเ้ กิดสถานการณ์โรคระบาด
นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น บางคนที่
Covid-19 นักศึกษาจึงต้องเรียน Online ในช่วง บ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเดินทางไป
หลังและใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแพคเก็ต บ้านญาติเพื่อใช้สัญญานอินเทอร์
อินเทอร์เน็ตส่วนตัว
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน นักศึกษาไม่มปี จั จัยในการชาระค่าอินเทอร์เน็ตมี
Online ให้กับนักศึกษาบางส่วนเนื่องจาก
ผลกระทบต่อการเรียน
นักศึกษาต้องเรียนจากที่บ้านและไม่ได้ใช้
Facilities ของมหาวิทยาลัย

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

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่ม - ผู้สอนจัดให้มแี บบฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้
ทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์
ฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
- ป รั บ ป รุ ง เนื้ อห าของรายวิ ช าเพื่ อให้ - เมื่อเรียนไประยะหนึ่งผู้สอนจะทราบว่าผู้เรียน
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
อยู่ในระดับใด จึงปรับปรุงเนื้อหาการสอน
บางส่วนเพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ดาเนินการนาเสนอหาการเรียน upload ใน WBSC เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกในการทวบทวน
บทเรียน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มมาก
ระหว่างภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน
ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการ
พัฒนาเว็บไซต์
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
1) เชิญวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากผู้เชี่ยวชาญ
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อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:
ลงชื่อ....................
อาจารย์สอนรายวิชา:
ลงชื่อ.................... .

ผศ. ชวาลิน เนียมสอน .

............................วันที่รายงาน
ผศ. ชวาลิน เนียมสอน

23 พฤษภาคม 2563 .

.

........................วันที่รายงาน

23 พฤษภาคม 2563
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 2/2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หนา
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
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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652603 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5)
(Computer Network Systems and Telecommunication for
Business)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา ผศ.สุภารัตน คุมบำรุง
อาจารยผูสอนรายวิชา
ผศ.สุภารัตน คุมบำรุง
ตอนเรียน A1
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
5. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 หอง 506
เริ่มเรียน ออนไลนวันที่ 18 มีนาคม 2563 -23 เมษายน 2563
ดวย WBSC- LMS, Zoom และ Microsoft Teams

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จำนวน
จำนวน
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน
สอนจริง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4
4
และโทรคมนาคม

เทคโนโลยีการสงผานขอมูลทาง
ธุรกิจ
สถาปตยกรรมเครือขาย

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
ไมมี

4

4

ไมมี

4

4

ไมมี
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หัวขอ
สื่อกลางสงขอมูล
โทโพโลยี
อุปกรณเครือขาย
โปรโตคอล
ไอพีแอดเดรส
แอดเดรสซับเน็ต
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย
เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
การจัดการระบบเครือขาย
เครื่องมือสำหรับการดูแลระบบ
เครือขาย
การประยุกตระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม
ในงานธุรกิจ
รวม

จำนวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
4
4
4
4
4
4
4

จำนวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

ไมมี
ไมมี

4

4

ไมมี

60

60

ไมมี

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสำคัญของหัวขอที่สอน
แผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
เริ่มสอนออนไลนครั้งแรก (18
มีนาคม 2563 ) ดวย Zoom
ไมมี
ไมมี

แนวทางชดเชย
-

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

จริยธรรม
โดยเนนในเรื่องของความ
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ผลการเรียนรู

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา
รับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ
ตนเองและเพื่อนในกลุม
2. ใหทำงานที่มอบหมาย เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบความ
ซื่อสัตยตอ หนาที่เมื่อไดรบั
มอบหมายงาน และความตรงตอ
เวลาในการสงงาน
1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ
โดยใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน
โดยการจัดใหมีการตอบคำถาม
จากกรณีศึกษา หรือออกมาทำ
กิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. การมอบหมายงานตามสาระการ
เรียนรู
3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควาคำศัพท
เฉพาะทางของระบบเครือขาย
1. บรรยายหัวขอโดยใชสื่อ
PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมโดยการจัดใหมีการตอบ
คำถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา หรือ
ออกมาทำกิจกรรมหนาชั้นเรียนที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. การฝกปฏิบัติเชื่อมตอเครือขาย
แบบมีสาย และไรสาย การจัดการ
ระบบเครือขาย การทำซับเน็ต
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทำ
รายงานที่กำหนดโดยใชความรู

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข
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วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผลรายวิชา

ผลการเรียนรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.
2.
1.

2.

วิชานี้ และนำเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุม
มอบหมายใหทำกิจกรรมรวมกัน
เปนกลุมโดยเนนความรูท่เี รียนใน
วิชากับปญหาที่กำหนด
มอบหมายงานในลักษณะงาน
กลุม
มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน e-learning และทำรายงาน
โดยเนนการนำตัวเลข หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่
นาเชื่อถือ
กำหนดใหนักศึกษานำเสนอ
รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา
โดยใชรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายอินเทอรเน็ต

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข







4. ขอเสนอการดำเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษาควรมีการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูอยางสม่ำเสมอ และมีความกระตือรือรนในสราง
ความรูใหเกิดขึ้นจากการศึกษาคนควาดวยตนเองและการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อการเรียนรูและ
แอปพลิเคชัน ควรมุงเนนใหผูเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมเปนเรื่องสำคัญในการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูผานระบบออนไลน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตอนเรียน
A1
รวม

จำนวน (คน)
40
40
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2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (นักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
ตอนเรียน
จำนวน (คน)
A1
40
รวม
40
3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)
ตอนเรียน
A1
รวม

จำนวน (คน)
0
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน

จำนวน (คน)

รอยละ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ขาดสอบ (M)
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
ยกเลิกรายวิชา (W)

6
14
7
5
6
1
1
0
0
0
0
0
0
40

15.00
35.00
17.50
12.50
15.00
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

รวม

5. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ผลการดำเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

128

ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน

สรุปผล
- นั ก ศึ ก ษาที่ ตั้ ง ใจเรี ย น สามารถตอบคำถาม
ระหวางเรียนได แตนัก ศึกษาที่ ขาดความสนใจ
จะไมสามารถตอบคำถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของรายวิชาได
- การตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาทั้ งรายบุ คคล - ผลงานของนักศึกษาอยูในเกณฑดี แตนักศึกษา
และรายกลุม
สว นใหญ สงงานตามกำหนดเวลา และผลงาน
ของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยูในเกณฑระดับ
ดี
- ผลการทดสอบ
- ผลการทดสอบของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
เกณฑปานกลางและดี

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ในชวงตนของการปรับรูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษาไมสามารถเขาเรียนผานระบบออนไลน
เปนแบบออนไลน นักศึกษายังไมพรอมในดาน ได หรือมีขอจำกัดในการเขาถึงสื่อการเรียนรู
ฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย
ออนไลน
อินเทอรเน็ต
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
-

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูทอยูใน
ระดับมาก เพราะสามารถกระตุนความสนใจ และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูไดเปนอยางดี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
นั ก ศึก ษามี ค วามตั้ งใจมากขึ้น และสนใจทบทวนเนื้ อ หาเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถทำ
แบบทดสอบในเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูทได ดังนั้นควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่นาสนใจ
และสนุกสนานเพื่อกระตุนความสนใจและเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระของรายวิชา
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาการเรียนรู เพื่อ
- ผูสอนไดดำเนินการจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน และกระตุน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา
ความสนใจของผูเรียน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม
เพื่องานธุรกิจดวยเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท
ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรูดวยเกมบน
แอปพลิเคชันคาฮูทสามารถกระตุนความสนใจ
และเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระของรายวิชา
ได รวมถึงความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู
ของนักศึกษาอยูในระดับดี
- ผูสอนไดเสริมความรูเกี่ยวกับการประยุกตใช
งานระบบเครือขายเพื่อธุรกิจ และเทคโนโลยี
เครือขายสมัยใหม
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2. การดำเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอนป
การศึกษาตอไป
ออนไลนใหมีความทันสมัย
และเสริมความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเครือขายสมัยใหม

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา
ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคลองตอสภาพของกลุมผูศึกษา และสภาพการจัดการ
เรียนรูท ี่อาจอยูในสถานการณไมปกติ โดยการนำกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของสาระรายวิชามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:

ผศ.สุภารัตน คุมบำรุง .

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

19 พฤษภาคม 2563

.
อาจารยสอนรายวิชา:

ผศ.สุภารัตน คุมบำรุง

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

.
19 พฤษภาคม 2563

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

