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สารบัญ 
หมวด   หน้า 
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2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
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1 
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1 
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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3632103 การเงินธุรกิจ  
(Business Finance) 

3(3-0-6) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
- 

3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.อังคณา โสภารัตนกุล  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    ผศ.สุรัชนา ชว่ยรอดหมด  ตอนเรียน  C1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จำนวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จำนวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ 3 3  
การวิเคราะห์งบการเงิน 6 6  
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 3 3  
การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 3 3  
การบริหารสินคา้คงเหลือ 3 3  
การจัดหาเงินทุนระยะยาว 3 3  
นำเสนองานกลุม่ 3 3  
งบลงทุน 6 6 เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19 
ต้นทุนของเงินทุน 3 3 เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19 
โครงสร้างเงินทุน 3 3 เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19 
มูลค่าเงินตามเวลา 3 3 เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19 
นโยบายเงินปันผล 3 3 เรียนออนไลน์เนื่องจาก Covid19 

รวม 45 45  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยสำคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่เป็น มหาชน โดย
ให้ทำเป็นกลุ่มๆละ 4-7 คน โดยให้ทำรายงาน เพ่ือ
พิจารณาถึงความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมาย
และความตรงต่อเวลาในการส่งงานความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน 
และความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ 

✓ 
 
 
✓ 

  

ความรู้ 1. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลบริษัทที่ทาง
กลุ ่มสนใจมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนแต่ละอัตราส่วน
พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขอัตราส่วนบางอัตราส่วนที่มี
ปัญหา เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

2. ให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดในเรื่องต่างๆ
เพ่ิมเติมทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการ
บรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน โดย
การจัดให้มีการตอบคำถาม และเฉลยแบบฝึกหัด 
หรือออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

2. การแบ่งกลุ่มนักศึกษา มอบหมายงานให้นักศึกษา
ทำรายงานกลุ่ม โดยให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ พร้อมทั้ง

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
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ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

บอกถึงวิธีแก้ไขในอัตราส่วนทางการเงินที่มีปัญหา
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 
 

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ทำรายงานกลุ่มซึ่งต้องใช้ความสามัคคี
ในการทำงานร่วมกันโดยเน้นการแบ่งงานกันทำ 
การช่วยเหลือกัน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย  

✓   

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร 
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลบริษัทที่สนใจ 
วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เปรียบเทียบอย่าง
น้อย 2 ปี  จากแหล่งที่มาข้อมูลที่เชื่อถือได้  

2. กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบเอกสารรายงาน
และแฟ้มข้อมูล  

3. นำเสนองานด้วยสื่อภาพเลื่อนและส่งรายงานใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

  

 
4. ข้อเสนอการดำเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สามารถช่วยให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น ทั้งนี้
ควรมีการจัดแบ่งโอกาสและเวลาที่เหมาะสมให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากจะมีบางคนที่
ไม่กล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น  
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หมวดที ่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) 

ระดับคะแนน 
รวม 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
A 2 4.88 
B+ 4 9.76 
B 10 24.39 

C+ 9 21.95 
C 6 14.63 

D+ 3 7.32 
D 2 4.88 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) 2 4.88 
ขาดสอบ (M(I*)) 3 7.32 

ผ่าน (P,S) - - 
ไม่ผ่าน (U) - - 

ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
รวม 41 100.00 

 
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 สรุปผล 
           - สังเกตการเข้าเรียนและพฤติกรรมการ
เรียน 

            

- นักศึกษาที่มาเรียนสาย หรือขาดเรียนจะมีการ
แจ้งลาและส่งงานย้อนหลัง  
 

 
หมวดที ่4  ปญัหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

-  
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

- - 
 
2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
   -  
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การวัดผลและประเมินผลควรมี
หลายๆรูปแบบ 

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ควรคำนึงถึงนักศึกษาบางคนที่อาจจะไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การ
เรียน ดังนั้น ควรประเมินศักยภาพของนักศึกษาก่อนการใช้สื่อแต่ละประเภท เพ่ือความเท่าเทียมในการเรียน
การสอน 
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:   อ.อังคณา  โสภารัตนกุล       .      
                                                              
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน 18 พฤษภาคม 2563                 .     
 
 
อาจารย์สอนรายวิชา:                   ผศ.สุรัชนา ชว่ยรอดหมด    .                                                                   
 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน   18 พฤษภาคม 2563        
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สารบญั 
หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  1 
 1. รหัสและช่ือรายวิชา    

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
5. สถานที่เรียน  

1 
1 
1 
1 
1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทียบกับแผนการสอน  1 
 1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  

1 
2 
2 
5 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 5 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 7 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
7 
7 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 7 
 1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น  
7 
7 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 7 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

ครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

8 
 
8 
8 
8 
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การรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ วิทยาการจัดการ      สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
3642101 หลักการตลาด  (Marketing)     3(3-0-6)   

2. รายวิชาที่ตอ้งเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้าม)ี 
    ไม่ม ี
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์สมธีราภ์  พรมศิร ิ   
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    ผู้ช่วยศาตราจารยด์ร.ธนากร ปักษา  ตอนเรียน  D1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม (32) ชั้น 5 ห้อง 505  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  
 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

- แนะน าบทเรยีนและท าการสอบถาม
ความรู้พ้ืนฐานทางด้านการตลาด 

3 3 ไม่ม ี

- ความหมายและแนวคิดทางการตลาด 3 3 ไม่ม ี

- สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 3 3 ไม่ม ี

- สภาพแวดลอ้มทางการตลาด (ต่อ) 3 3 ไม่ม ี

- การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาด     

3 3 ไม่ม ี
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หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการ

สอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

- การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาด  (ต่อ)     

3 3 ไม่ม ี

- การวิจัยและระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 

3 3 ไม่ม ี

- พฤติกรรมผู้บริโภค 3 3 ไม่ม ี

- ผลิตภัณฑ ์ 3 3  
- ผลิตภัณฑ์ (ตอ่) 3 3 เนื่องจากสถานการณ์โค

วิด-19 ท าให้มีการปรับ 
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
รายละเอียดของชิ้นงาน 
และจ านวนคนต่อชิ้นงาน 
วิธีการน า เสนอหรือส่ ง
มอบงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

- ราคา 3 3 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 3 3 

- การส่งเสริมการตลาด 3 3 

- การส่งเสริมการตลาด   3 3 

- การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม   
  และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

3 3 

รวม 45 45 ไม่มี 

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน  
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการ
เรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช ้
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่อง
ของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพ่ือนในกลุ่ม  
(2) ให้ท ากรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณา
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
(3) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาระบบการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นได ้
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณ
ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

ความรู ้ (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีด้านการ
จัดการการตลาด 

 (2) บรรยาย อภิปราย หัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดย
ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัด
ให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู ้ 
(3) มีการแบ่งกลุ่มในการท ารายงาน และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึงความสามัคคีและการ
มีส่วนร่วม รู้จักแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  
(4) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยการหาบทความจากอินเทอร์เน็ตหรือในห้องสมุด
ที่ เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้  เพื่อน ามาวิ เคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ศึกษาค้นคว้ามา  และร่วมกัน
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ผลการ
เรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช ้
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชัน้เรียน 
ทักษะทาง
ปัญญา 

(1) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบ
ค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้
(2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการทาง
การตลาดในบริบทที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมทางการตลาด  การวิ เ คราะห์
อุตสาหกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
เพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาด  
 (3) มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานกลุ่มที่
ก าหนดให้ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

  

ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

(1) มอบหมายให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้น
ความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 
เพื่อดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะ
แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
สายวิชาชีพของตนเอง 
(2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท า
ให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานในการท างาน
เป็นทีม และรู้จักการควบคุมตนเอง 
(3) การบรรยาย และการศึกษาจากกรณีศกึษา โดย
ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม จะท าให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น และรบัผิดชอบ
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการ
เรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช ้
วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก 
Website สื่ อ ก ารสอน  e-learning และการท า
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ 
(2) ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรด์้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ 
(3) มอบหมายให้นักศึกษาท าการส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคด้วย Google Form และน าเสนอผลการ
ส ารวจด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน  
    - ควรให้นักศึกษาเน้นการท างานเป็นกลุ่ม แล้วออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาเอง ส าหรับการปรับปรุง
วิธีการสอนผ่านระบบออนไลน์ ควรให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียนออนไลน์ หรือมี
การพูดคุยในลักษณะกลุ่มย่อยจะท าให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นกว่าการเรียนทั้งช้ันเรียน 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 
 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 41 
รวม 41 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชานี้) 
 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 37 
รวม 37 
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3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

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 

ไม่สมบูรณ ์(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. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้าม)ี  

- ผู้เรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการส่งงานที่มอบหมายให ้
 

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  
 

      6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- จากสถานการณ์โควิด-19 จงึท าให้ก าหนด เวลา
การประเมินที่ก าหนดไว้มีความล่าช้าออกไป  
เนื่องจากความพร้อมของผู้เรียน และระบบ
ออนไลน์ 

ส่วนใหญ่นักศกึษาไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้า
รับการประเมิน 
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     6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- จากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้มีการปรับรูปแบบ
การประเมินผลเรียนรู้ทั้งในดา้นงานที่มอบหมายให้ 
และการสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์ 
นอกจากนี้มีการปรับใช้ข้อสอบปรนัยเป็นอัตนัย 
เพื่อให้ต้องสอบผ่านระบบออนไลน์ซึ่งยังขาดความ
เสถียรในระบบ จากการปรับเป็นปรนัยท าให้
นักศึกษาบางคนท าข้อสอบได้คะแนนน้อย 

- การสอนผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถให้
ค าแนะน า ก ากับติดตามไดเ้หมือนรูปแบบการสอน
ปกติ ท าให้นักศึกษาบางคนขาดความสนใจใน
บทเรียนและงานที่มอบหมายให้ ท าให้มีนักศึกษา
บางส่วนไม่สามารถท าข้อสอบอัตนัยที่ต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ได้  

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
พิจารณาข้อสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา
และเปรียบเทยีบกับทุกตอนเรียน 

สามารถลดความเบี่ยงเบนได้บ้าง 

 
หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

- อินเตอร์เน็ตในห้องเรียนมีประสิทธิภาพต่ า ยากล าบากในการสั่งให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

 
2. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร  
 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่ม ี - 
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         - การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นด าเนินการ 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
          - การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งอยู่ในขั้นด าเนินการ 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น      

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอื่น 
 -  
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
           -  
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งทีผ่่านมา 
 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ผลการด าเนนิการ  

1. เพิ่ม/ตัดเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสม 
2. ให้ความส าคัญด้านการปฏิบัติจริงมากขึ้น 

ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์  และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิดจ้ริง  

 
2. การด าเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  
    - ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในเชิงประสบการณ์จริง จัดให้นักศึกษาศึกษาดูงานนอก
สถานที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
การตลาดมาให้ความรู้ใหม ่ๆ พร้อมทั้ง                      
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ 
2. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน 

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์
ผู้สอน 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผูป้ระสานงานรายวชิา  
    - 
 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา                  ดร.สมธีราภ์  พรมศิร ิ     
  
         ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน                                    
                       
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา                 ผู้ช่วยศาสตราจารยน์้ าผึ้ง  ไขว้พันธุ ์       
   
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         22 พฤษภาคม  2563              
  
 
. 



 
 

3651207 การเขียนโปแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 

รายงานผลการด าเนินการรายวิชา(มคอ.5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3651207 
      การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 

(Business Application Programming) 
 



มคอ. 5 
 

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

2 

 
สารบัญ 

 
หมวด                   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป          3 

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

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน     3 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน     3 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน       6 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน    7 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน      8 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา      9 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน       9 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     9 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)      9 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)      9 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)     10 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  10 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     10 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ     11 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  11 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      11 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        11 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    11 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      11 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        12 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   12 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    12 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  12 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  13 
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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3652205 
 

การเขียนโปรแกรมประยุกตท์างธุรกิจ  
(Business  Application Programming)             3(2-2-5) 

 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชารายวิชา 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 
 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

หลักการพัฒนาโปรแกรม 
- ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
- รูปแบบการเขียนโปรแกรม 
- เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง 

4 4  
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หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
- รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด 
 
ผังงาน 
- สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในการ
เขียนผังงาน 
- หลักในการเขียนผังงาน 
- โครงสร้างของการเขียนผังงาน 
- การวิเคราะห์งาน 

4 4  

โครงสร้างโปรแกรม 
- โครงสร้างของภาษา 
- กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรม
ภาษา 
- การด าเนินงานโปรแกรม 
- ชนิดของข้อมูล 
- ตัวแปร 
- ค่าคงที่ 

4 4  

ฟังก์ชัน่การรับและแสดงผล
ข้อมูล 
- ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล 
- ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์ 
- ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ 

4 4  

การจัดรูปแบบของข้อมูล 
- การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์ 
- การจัดข้อมูลน าเข้า 

4 4  

นิพจน์และตัวด าเนินการ  
- นิพจน ์
- ตัวด าเนินการ 
- ขั้นตอนการท างานของตัว
ด าเนินการ 
- ตัวด าเนินการกับล าดับ
ความส าคัญ 

4 4  
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หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ค าสั่งเงื่อนไข  
- ตัวด าเนินการเปรียบเทียบและ
ตรรกะ 
- ค าสั่ง if/if else 
- ค าสั่ง switch case 

4 4  

ค าสั่งการวนซ้ า  
- ค าสั่งการวนซ้ า 
- ค าสั่งการออกจากการวนซ้ าและ
ด าเนินการต่อไป 

4 4  

ข้อมูลแบบชุดและสตริง  
- ข้อมูลแบบชุดและการประกาศ
ตัวแปรแบบชุด 
- ข้อมูลชุดและฟังก์ชัน 
- ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ 
- การส่งผ่ายตัวแปรชุดไปยัง
ฟังก์ชัน 
- การใช้ฟังก์ชันและโปรแกรม
ย่อย 
- การอ่านค่าและแสดงผลค่าของ
สตริง 
- การผสมผสานการใช้งาน
ฟังก์ชันกับการท างานในธุรกิจ 

8 8 สถานการณ์ COVID-19 ท าให้
เริ่มจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชัน Microsoft 
Teams, Line, และ WBSC-
LMS เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2563 

ตัวแปรชี้หรือตัวช้ี 
- พ้ืนฐานและการท างานของตัวชี ้
- การประกาศตวัแปรประเภทตัว
ชี้ 
- ตัวชี้และฟังก์ชั่น 
- ตัวชี้กับแถวล าดับ 

4 4  

แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
- โครงสร้างและฟังกช์ั่น 
- ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง 
- แถวล าดับของโครงสร้างข้อมูล 
- แฟ้มข้อมูล 

4 4  

    



มคอ. 5 
 

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

6 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต์ 
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต์ 
- การห่อหุ้ม การรับทอด 
- การสร้างคลาส 
- การสร้างอ็อบเจกต์ 
- การปรับปรุงแอตทริบิวต์ 
- แอตทริบิวต์ที่อยู่ในคลาส 
- การลบอ็อบเจกต์ 
- การรับทอด 
- การโอเวอร์ไรด์ 
- การโอเวอร์โหลด 
- การซ่อนข้อมูล 

8 8  

- ผู้เรียนท าเสนอโปรแกรม/
โครงการย่อยประจ าภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
ตามองค์ประกอบและข้อก าหนด
ตามท่ีผู้สอนได้ก าหนดไว้ 
- ทบทวนบทเรียน 

4 4  

รวม 60 60  

 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเรื่องของความ
รับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 

2. ให้ท างานกลุ่ม เพ่ือพิจารณา
ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ 
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน 
และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 

 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาบางคนส่งงานไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา เนื่องจาก
ขาดวินัย ความรับผิดชอบต่อ
งาน ขาดความกระตือรือร้น
ในการท างาน   
 

ความรู้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน 
โดยการจัดให้มีการตอบค าถาม
จากกรณีศึกษา หรือออกมาท า
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
สถานการณ์จริง 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝน
จากกรณีศึกษา โดยก าหนดให้อยู่
ในเนื้อหาของการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ือน ามา
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาบางคนขาดการวาง
แผนการท างาน ขาดทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน ทักษะการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เนื่องจากเป็นรายวิชาปฏิบัติ
จึงต้องมีการฝึกฝนในและ
นอกห้องเรียนพร้อมมี
ข้อเสนอจากผู้สอน 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มีการใช้การศึกษากรณีตัวอย่าง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

2. มีการประยุกต์ความรู้และทักษะ
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็น
ปัญหา และน ามาสู่การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2. กรณีงานกลุ่มให้นักศึกษาพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
เป็นกรณีศึกษาแบบกลุ่ม กลุ่มละ
3-4 คน โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ
ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารกับผู้อ่ืน  

4. มีการฝึกฝนให้มีลักษณะการเป็น
ผู้น า การให้ความคิดเห็นและการ
รับฟังความเห็นจากผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก 
Website สื่อการสอน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 

2. น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

1. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเห็นความแตกต่างของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจในระบบสารสนเทศทางธุรกิจแบบต่างๆ  

2. มอบหมายกรณีศึกษาที่หลากหลายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ล าดับขั้นตอนการท างาน และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจได ้ 

 
 
 



 
 

3651207 การเขียนโปแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 9 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 41 
รวม 41 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 41 
รวม 41 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

A 6 14.63 
B+ 7 17.07 
B 6 14.63 

C+ 12 29.27 
C 7 17.07 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0.00 
ขาดสอบ(M(I*)) 3 7.32 

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0  0.00 
รวม 41  100.00 
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5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    
 6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าที่ก าหนดไว้   

- เนื่องจากมีการน าเสนอผลงาน และอภิปรายกลุ่ม 
ที่อาจควบคุมเวลาได้ยาก   
- เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติอาจจะไม่สามารถควบคุม
ได ้  
- 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
เพ่ิมข้ึน) 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การสังเกตพฤติกรรม การให้ความร่วมมือในชั้น
เรียน การท ากิจกรรมกลุ่ม และให้นักศึกษาตอบ
ค าถามในห้องเรียน  

- นักศึกษามีพฤติกรรมในชั้นเรียนปกติ มีความ
ร่วมมือในชั้นเรียนดี รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
รายวิชา สามารถตอบค าถามระหว่างเรียนได้ 

- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลางถึงระดับดี 

- ผลการทดสอบระหว่างเรียน 
 

- ผลการทดสอบย่อยของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี มีคะแนนไม่ต่ ากว่าครึ่งของคะแนน 

- ผลหลังการออกผลการเรียนรายวิชา                        - ผลการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับดี 
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- ผลงานกรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ - ผลงานกรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ของนักศึกษาซึ่งเป็นงานกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ใช้งานได้ดีเป็นบางกลุ่ม 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

การเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาท่ีใช้อุปกรณ์การ
เรียนด้านฮาร์ดแวร์ และความเร็วของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน 

ผู้เรียนและผู้สอนต้องรอความพร้อมเพรียงของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

1.1.1 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ 
http://eassessment.dusit.ac.th ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอนและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่า ภาพรวมผล
ประเมิน ร้อยละ 90.94 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 (จ านวนผู้ประเมิน 32/41 ข้อมูล ณ วันที่  21 พฤษภาคม 
2562)  

1.1.2 การท างานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มบางคน 
1.1.3 กรณีศึกษาเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 1.2.1 ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผู้สอนสามารถน ามาปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 2.1.1 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มเท่าที่ควร และกลุ่มไม่สามารถชักจูงให้เพ่ือนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ 
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 2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มกล่าวคือไม่ติดตามช่วยเพ่ือนในการท างาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมการท างานและการน าเสนองาน   
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 จะต้องมีการระบุเวลาการส่งงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น   

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

    - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาทุกปี หรือ
ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
    - จัดท ากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย 
 
 
 - จดักิจกรรมให้หลากหลาย  

- จัดล าดับก่อนหลังของเนื้อหาท าให้รายละเอียด
เนื้อหาที่สอนมีความสอดคล้องกันของเนื้อหา
มากขึ้น  
- จัดท ากรณีตัวอย่างที่หลากหลายให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
- จัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบรวมพลังโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทาง
ปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาที่
ผ่านมาตลอดถึงแผนการด าเนินการในปการศึกษานี ้
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ปรับปรุงแผนการสอน 
- จัดท ากรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 

- จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
จะจัดการศึกษาถัดไป 
- ระหว่างจัดการเรียนการสอน 

ผศ. ดร. ลัดดา  สวนมะลิ      

การจัดเตรียมเนื้อหาให้เรียนรู้และทบทวน 
รวมทั้งมอบงานผ่านระบบ LMS เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถติดตามงานได้ด้วยตนเอง 

- จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
- ระหว่างจัดการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ลัดดา  สวนมะลิ 

 



 
 

3651207 การเขียนโปแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 13 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
  1.ควรก าหนดให้นักศึกษาที่ค่อนข้างอ่อนท าการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีล าดับขั้นตอน การเขียน
รหัสโปรแกรม การเขียนผังงาน และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อน  
  2. ควรก าหนดให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
  3. ควรฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเลือกงานที่พัฒนากระบวนการคิดของตนและความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม   
 
 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา:      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ            
                                                              
 ลงชื่อ    วันที่รายงาน      21 พฤษภาคม 2563            
 
อาจารย์สอนรายวิชา:            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ                         
                                                     
 ลงชื่อ    วันที่รายงาน      21 พฤษภาคม 2563            
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

ประจําภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3651503 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล 

 (ภาษาอังกฤษ) Computer Systems and Digital 
 

 

 

 

 

อาจารยผูสอน   

ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 

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

สารบญั 
 
หมวด                   หนา 
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป         69 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       69 
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี)     69 
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (section)  69 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา    69 
5. สถานที่เรียน        69 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน    70 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    70 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน      76 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรยีนรูตามที่ระบุใน   76 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน     77 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา     77 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      77 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    78 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W)     78 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)     79 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)     79 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  79 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     79 

หมวด 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ     80 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  80 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร      80 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        80 
1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    80 
2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน      80 

หมวด 6 แผนการปรบัปรุง        80 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   81 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    81 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  81 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนตออาจารยผูประสานงานรายวิชา  81 

 



การรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ              
                       

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
3651503 ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล                                                   3(3-0-6) 

(Computer Systems and Digital) 
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
      ไมม ี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.กนิษฐา ศรเีอนก   
อาจารยผูสอน    1. ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก 

 
    ตอนเรียน A1 
     

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2562 
 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5 ในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 

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

หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25% 

บทที่ 1 บทบาทของคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความหมายของระบบคอมพิวเตอร  
- องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร  
- คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร 
- บทบาทของคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร 

3 3  

บทที่ 2 พัฒนาการของ
คอมพิวเตอร  
- พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร  
- ความเปนมาของระบบ
คอมพิวเตอร  
- ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร 

3 3  

บทที่ 3 ฮารดแวร 
- หนวยรับขอมูล 
- หนวยประมวลผลกลาง 
- หนวยแสดงผล 
- หนวยเก็บขอมูล 
- สวนประกอบหลักบนเมนบอรด 
- โครงสรางการเช่ือมตอระบบ
คอมพิวเตอร 

6 6  

บทที่ 4 ซอฟตแวรและระบบ
ประมวลผล 
- ซอฟตแวรระบบ  
- ซอฟตแวรประยุกต  
- ภาษาคอมพิวเตอร 
- ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร 

6 6  



หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25% 

- หลักการทํางานของซอฟตแวร 
- ระบบประมวลผล 
- วัตถุประสงคของระบบประมวลผล 
- การทํางานของระบบประมวลผล 
- ความสําคญัของระบบประมวลผล 
- ตัวอยางของระบบประมวลผล 
- ขอมลูและการจัดการขอมูล 
บทที่ 5 สถาปตยกรรมหนวย
ประมวลผลกลาง 
- พัฒนาการของหนวยประมวลผล
กลาง  
- สถาปตยกรรมของหนวย
ประมวลผลกลาง 
- องคประกอบของหนวย
ประมวลผลกลาง 
- การทํางานของหนวยประมวลผล
กลาง 
- ความเร็วของหนวยประมวลผล
กลาง 
- การพิจารณาหมายเลขรหัสที่ระบุ
ไวบนหนวยประมวลผลกลาง 

3 3  

บทที่ 6 หนวยความจํา 
- หนวยความจาํหลักถาวร 
- หนวนความจําหลักช่ัวคราว 
- ประเภทของหนวยความจําแบบ
ไดนามิกส 
- การเขาถึงขอมูล 
- หนวยความจาํแคช 
- หนวยความจาํสํารอง 
- โครงสรางแบบลําดับช้ันของ
หนวยความจํา 
- การจัดการกบัสื่อ 
- การจัดเวลาการใชสื่อ 

6 6  



73 

 

 

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

หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25% 

- เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ
ฮารดดิสก 

บทที่ 7 การบริหารหนวยความจํา 
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการในการ
จัดการหนวยความจํา 
- การสับเปลี่ยน 
- การทําพารติชัน 
- การจัดการหนวยความจํา 
- หนวยความจาํเสมือน 

3 3  

บทที่ 8 ระบบการควบคุมการ
ดําเนนิงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ 
- การควบคุมการดําเนินงานและ
การจัดการทรัพยากรระบบ 
- การประมวลผล 
- การจัดเวลาหนวยประมวลผล
กลาง 
- การประเมินขั้นตอนวิธี 
- วงจรอับ 

3 3  

บทที่ 9 ระบบดิจิทัลเบื้องตน 
- ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐาน
แปดและฐานสบิหก 
- การแปลงเลขฐานสิบ ฐานสอง 
ฐานแปดและฐานสิบหก 
- การคํานวณเลขฐานสอง 
- การคอมพลีเมนตเลขฐานสอง 
- รหัสในระบบดิจิทัล 

6 6  

บทที่ 10 ระบบปฏิบัติการ 
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการ 
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการในการ
จัดการอุปกรณ 
- การจัดการอุปกรณรับและสงออก
ขอมูล 

3 3  



หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25% 

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

รวม 45 45  

 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี) 

นัยสาํคญัของหัวขอที่สอน 
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสทิธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 
โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตองาน วินัยจรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

 
 
 
 

 1. นักศึกษาบางคนไมสงงาน
ตามกําหนดเวลา  
(ติดตามกับนักศึกษาโดยตรง
โดยแจงในกลุมไลน) 

ความรู 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ 
โดยใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน โดย
การจัดใหมีการตอบคําถามจาก
กรณีศึกษา หรอืออกมาทํากิจกรรม
หนาช้ันเรียนที่เกี่ยวของกับสาระการ
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสทิธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

เรียนรู 
2. การทดสอบยอย และการใช
แบบทดสอบออนไลน 
3. ใหนักศึกษาศึกษาคนควา 
เกี่ยวกับ การทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร และการแกไขปญหา
เบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยใช
สื่อมัลติมีเดีย พรอมต้ังประเด็น
คําถามและนําเสนอ 

 
 
 
 

ทักษะทาง
ปญญา 

1. บ ร ร ย า ย หั ว ข อ โ ด ย ใ ช สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมโดยการ
จัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียน
หรือออกมาทํากิจกรรมหนาช้ันเรียน
ที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู 
2. สาธิต วิ ธีการประกอบ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร และการซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอร 
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาทํา
รายงานที่กําหนดโดยใชความรูวิชาน้ี 
และนําเสนอผลงานในรูปของการ
อภิปรายกลุม 

  1. นักศึกษาบางคนเขาใจ
เน้ือหาไดชา และเมื่อมีความ
สงสัยไมกลาทีจ่ะสอบถาม 
(ใหนักศึกษาจับคูเพ่ือน
เพ่ือใหเพ่ือนสอนเพ่ือน และ
ใหสงงานทุกคาบเรียน เพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจมากยิ่งขึน้) 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานทั้งที่เปนงานเด่ียว
และงานกลุม   

 
 

 นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม 
 

ทักษะการ
วิเคราะห 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก Website สือ่การ
สอน และทํารายงาน  
2. กํ าหนดให นั กศึ กษานํ าเสนอ

 
 
 
 

  



ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสทิธผิลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

สารสนเทศ รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา
โดยใชรูปแบบเอกสารรายงานและ
แฟมขอมูล นําเสนองานดวยสื่อภาพ
เลื่ อนและส งรายงานในรูปแบบ
ไฟ ล ข อ มู ล ผ า น สื่ อ ไป ร ษ ณี ย
อิเล็กทรอนิกส 

 
 
 

 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ควรจัดการเรียนการสอนผานเกม เพ่ือสรางแรงจูงใจและการมีสวนรวมในการเรียน  
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 41 
รวม 41 

 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาน้ี) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 38 
รวม 38 

 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
 
 
 
 



77 

 

 

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

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 
จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

A 3 7.32 
B+ 7 17.07 
B 10 24.39 

C+ 10 24.39 
C 4 9.76 

D+ 2 4.88 
D 1 2.44 
F 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 1 2.44 
ขาดสอบ(M(I*)) 3 7.32 

ผาน (P,S) 0 0.00 
ไมผาน (U) 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 

รวม 41 100.00 

 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมม ี
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1 ความคลาดเคลือ่นดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

  
 6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนน
การสอบ งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอ
ผลงาน 

ผูเรียนสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายและมี
คะแนนอยูในเกณฑปานกลาง 



หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

ในภาคการศึกษาน้ีเกิดสถานการณโรคระบาด 
Covid-19 นักศึกษาจึงตองเรียน Online ในชวง
หลังและใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลและแพคเก็ต
อินเทอรเน็ตสวนตัว 

นักศึกษาตองเสียคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น บางคนที่
บานไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ตตองเดินทางไป
บานญาติเพ่ือใชสัญญานอินเทอรเน็ต  

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคาใชจายในการเรียน 
Online ใหกับนักศึกษาบางสวนเน่ืองจาก
นักศึกษาตองเรียนจากที่บานและไมไดใช 
Facilities ของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาไมมีปจจัยในการชําระคาอินเทอรเน็ตมี
ผลกระทบตอการเรียน 

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ไมมี 
    1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมมี 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมมี 
    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

ไมม ี
 
 
 
 
 



79 

 

 

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

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ ผานมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือใหเกิด
ความกระตือรือรน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

- ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคเพ่ือนคูคิด ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม มคีวามสนใจและเกิดความ
กระตือรือรน คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
     -  
  
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสําหรบัภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 
ควรมอบหมายใหนักศึกษาเสริมความรู
ประเด็นทางดานระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการไป
สัมมนาจากหนวยงานภายนอก 

ระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอน 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 
 เน่ืองจากรายวิชาเปนการบรรยายทฤษฎี อาจทําใหนักศึกษาขาดความสนใจ จึงควรให
นักศึกษาบันทึกสรุปเน้ือหาในแตละช่ัวโมงเรียน และทําแบบทดสอบเพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา
เกิดความสนใจในบทเรียน 
 
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผศ. กนิษฐา ศรีเอนก      .    
                                                              
 ลงช่ือ................................................วันที่รายงาน         23  พฤษภาคม 2563    .     
 
อาจารยสอนรายวิชา:         ผศ. กนิษฐา ศรีเอนก             .               
                                                     
 ลงช่ือ.................... .........................วันที่รายงาน        23  พฤษภาคม 2563                 
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มคอ. 5 

3663102  การจัดการการปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรEธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

สารบัญ 

หมวด   หน'า 

หมวด 1 ข'อมูลท่ัวไป  1 

 1. รหัสและช่ือรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีตJองเรียนกOอนรายวิชาน้ี (ถJามี)  

3. อาจารยVผูJประสานงานรายวิชา อาจารยVผูJสอนและกลุOมเรียน  

4. ภาคการศึกษา/ปaการศึกษาท่ีเปbดสอนรายวิชา  

5. สถานท่ีเรียน  

1 

1 

1 

1 

1 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  1 

 1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวขJอท่ีสอนไมOครอบคลุมตามแผน  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหJเกิดผลการเรียนรูJตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

4. ขJอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

1 

2 

3 

6 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 6 

 1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูOเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

3. จำนวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

5. ปnจจัยท่ีทำใหJระดับคะแนนผิดปกติ (ถJามี) 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวJในรายละเอียดรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

หมวด 4 ปEญหาและผลกระทบตIอการดำเนินการ 8 

 1. ประเด็นดJานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก  

2. ประเด็นดJานการบริหารและองคVกร  

8 

8 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 8 

 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

8 

9 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 9 

 1. ความกJาวหนJาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

คร้ังท่ีผOานมา 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขJอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปaการศึกษาตOอไป 
4. ขJอเสนอแนะของอาจารยVผูJสอนตOออาจารยVผูJประสานงานรายวิชา  

9 

 

9 

10 

10 
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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ วิทยาการจัดการ      สาขาวิชา  คอมพิวเตอรVธุรกิจ                                    

 

หมวดที ่1 ข<อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3663102 การจัดการการปฏิบัติการ 

(Operations Management) 

3(3-0-6) 

2. รายวิชาท่ีต'องเรียนกIอนรายวิชาน้ี (ถ'ามี) 

        ไมOมี 

3. อาจารยYผู'ประสานงานรายวิชา อาจารยYผู'สอนและกลุIมเรียน  

อาจารยVผูJประสานงานรายวิชา อาจารยV ดร.จริยะดา   จันทรังษี  

อาจารยVผูJสอนรายวิชา    ดร.สุชาดา คุJมสลุด ตอนเรียน  C1 

4. ภาคการศึกษา/ป\การศึกษาท่ีเป]ดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปaการศึกษา 2562 

5. สถานท่ีเรียน 

    อาคารเรียนรวม (32) ช้ัน 5 หJอง 505  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข'อ 

จำนวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ช่ัวโมงท่ีได' 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตIางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตIางเกิน 25% 

ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดทางการ

จัดการการปฏิบัติการ 

9 9 ไมLม ี

การเลือกทำเลท่ีต้ังของสถานท่ี 3 3 ไมLม ี

การวางผังสถานประกอบการ 3 3 ไมLม ี

การพยากรณV 3 3 ไมLม ี

การวางแผนกำลังการผลิตและความตJองการ

ทรัพยากร 

3 3 ไมLม ี
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หัวข'อ 

จำนวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จำนวน 

ช่ัวโมงท่ีได' 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตIางจากแผนการสอนหาก

มีความแตกตIางเกิน 25% 

การจัดการโซOอุปทานและโลจิสติกสV 3 3 ไมLม ี

การจัดการโครงการ 3 3 ไมLม ี

การจัดการสินคJาคงคลัง 6 6 ต้ังแตOสัปดาหVท่ี 10-15 

จัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะ Online ผOาน

ระบบ WBSC และ 

Microsoft Teams แทน

การเรียนการสอนใน

หJองเรียนเน่ืองจากการงด

การเรียนการสอนจาก

สถานการณVการระบาด

ของไวรัส COVID-19 

แนวคิดการจัดการคุณภาพ 3 3 

ความสามารถในการแขOงขัน และเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวขJองกับการผลิตและการปฏิบัติการ 

3 3 

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 3 3 

นำเสนอผลการเรียนรูJจากสถาน

ประกอบการ 

3 3 

รวม 45 45  

 

2. หัวข'อท่ีสอนไมIครอบคลุมตามแผน 

หัวข'อท่ีสอนไมIครอบคลุม 

ตามแผน (ถ'ามี) 

นัยสำคัญของหัวข'อท่ีสอน 

ไมIครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

การสอนครอบคลุมหัวขJอท่ีสอน 

แตOไมOไดJมีการศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการจากสถานการณVการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 

หัวขJอท่ีสอนครอบคลุมเน้ือหา

รายวิชาท้ังหมด แตOไมOตรงตาม

แผนการสอนท่ีระบุไวJในการเรียน

การสอน 

ใชJการเรียนการสอน Online 

ผOานระบบ WBSC และ 

Microsoft Teams แทนการ

เรียนการสอนในหJองเรียน

เน่ืองจากการงดการเรียนการ

สอนจากสถานการณVการระบาด

ของไวรัส COVID-19 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำให'เกิดผลการเรียนรู'ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ

เรียนรู' 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ป#ญหาของการใช. 

วิธีสอน (ถ.ามี) 

พร.อมข.อเสนอแนะ 

ในการแก.ไข 
มี ไมIมี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

(1)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนJนในเร่ือง

ของความรับผิดชอบตOองาน วินัย จรรยาบรรณ ความ

ซ่ือสัตยVตOอตนเองและตOอเพ่ือนในกลุOม  

(2)  ใหJทำโครงงานกรณีศึกษาหรือรายงานกลุOม เพ่ือ

พิจารณาความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยVตOอหนJาท่ีเม่ือ

ไดJรับมอบหมายงาน และความตรงตOอเวลาในการสOง

งาน 

(3)  เนJนใหJผูJเรียนรูJจักพัฒนาระบบการทำงานรOวมกับ

ผูJอ่ืน เขJาใจและเห็นใจผูJอ่ืน สามารถทำงานเป�นทีม

รOวมกับผูJอ่ืนไดJ 

(4)  เนJนใหJผูJเรียนมีความรูJความเขJาใจเก่ียวกับจรรณ

ยาบรรณในวิชาชีพของตนเพ่ือใหJมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

ü 
 

 

ü 
 

 

 

 

ü 
 

 

 

 ü 

  

ความรู' (1)  การสอนแบบเนJนผูJเรียนเป�นสำคัญ มุOงเนJนใหJ

ผูJเรียน มีความรูJ และความเขJาใจในทฤษฎี ดJานการ

จัดการทรัพยากรมนุษยV 

(2)  บรรยายหัวขJอรายละเอียดตOาง ๆ โดยใชJส่ือ 

PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหJนักศึกษามี

สOวนรOวมในการเรียนการสอน ดJวยการจัดใหJมีการ

ตอบคำถามทJายบทเรียนหรือทำกิจกรรมหนJาช้ันเรียน

ท่ีเก่ียวขJองกับสาระการเรียนรูJ 

(3)  มีการแบOงกลุOมในการทำรายงาน การนำเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหVกรณีศึกษา โดยเนJนถึง

ความสามัคคีและการมีสOวนรOวม 

ü 
 

 

ü 
 

 

 

  

 

 ü 
 

 

 ü 

 มีการเพ่ิมเติม Clip 

VDO เน้ือหาความรูJ 

และตัวอยOางการ

แกJไขปnญหาตาม

โจทยVในระบบ 

WBSC เพ่ือสรJาง

ความเขJาใจ และใหJ

นักศึกษาสามารถ

ทบทวนเน้ือหาไดJ

ตลอดเวลา 
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ผลการ

เรียนรู' 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ป#ญหาของการใช. 

วิธีสอน (ถ.ามี) 

พร.อมข.อเสนอแนะ 

ในการแก.ไข 
มี ไมIมี 

(4)  ใหJนักศึกษาศึกษาคJนควJาดJวยตนเองในระบบ

สาระสนเทศท่ีเก่ียวขJองกับเทคนิคการฝ�กอบรมและ

การประชุม การทำงานและรูJจักแกJไขปnญหาเบ้ืองตJน

ในการทำงานรOวมกับผูJอ่ืน  

ทักษะทาง

ปEญญา 

(1)  บรรยายหัวขJอรายละเอียดตOาง ๆ โดยใชJ ส่ือ 

PowerPoint ประกอบการบรรยาย ใหJนักศึกษามี

สOวนรOวมในการเรียนการสอนดJวยการจัดใหJมีการตอบ

คำถามทJายบทเรียนหรือออกมาทำกิจกรรมหนJาช้ัน

เรียนท่ีเก่ียวขJองกับสาระการเรียนรูJ 

(2)  การสอนโดยใชJสถานการณVจำลองดJานการ

จัดการการปฏิบัติการในบริบทท่ีหลากหลาย เชOนการ

วางแผนการผลิต การบริหารโครงการ การเลือกทำเล

ท่ีต้ัง การจัดแผนผังสำนักงานและโรงงาน นักศึกษา

นำเสนอโครงงานท่ีสำเร็จรวมถึงจัดสOงแบบฝ�กหัดใน

ระหวOางภาคเรียนท่ีผOานมา เพ่ือฝ�กวิเคราะหVและแกJไข

ปnญหาตOาง ๆ และใหJนำเสนอหนJาช้ันเรียน  

(3)  มอบหมายงานใหJนักศึกษาทำรายงานท่ีกำหนด 

โดยใชJความรูJท่ีไดJเรียนมา และนำเสนอผลงานในรูป

ของการอภิปรายกลุOม 

ü 
 

 

 

 

 

 ü 
 

 

 

 

 

 

 ü 

  

ทักษะความ 

สัมพันธY

ระหวIาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

(1)  มอบหมายใหJทำโครงงานรOวมกันเป�นกลุOม โดย

เนJนความรูJท่ีไดJศึกษาท้ังในช้ันเรียนและนอกหJองเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเป�นทีม กลJาท่ีจะ

แสดงภาวะผูJ นํ า ผูJ ตามไดJ อยO างเหมาะสมตาม

สถานการณV รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน

วิชาชีพของตนเอง 

(2)  มอบหมายใหJ นัก ศึกษาจัดทําห รือเขJ ารOวม

ü 
 

 

 

 

 

ü 
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ผลการ

เรียนรู' 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ป#ญหาของการใช. 

วิธีสอน (ถ.ามี) 

พร.อมข.อเสนอแนะ 

ในการแก.ไข 
มี ไมIมี 

โครงการเสริมสรJางความสัมพันธVระหวOางนักศึกษากับ

ชุมชน ทำใหJนักศึกษารูJจักแกJไขปnญหาของทีมงานใน

การทำงานเป�นทีม  

(3)  การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจาก

กรณีศึกษา โดยใหJนักศึกษาทำงานเป�นกลุOมหรือทีม 

จะทำใหJนักศึกษามีปฏิสัมพันธVท่ีดีตOอกัน รูJจักกันมาก

ข้ึน และรับผิดชอบในการเรียนรูJอยOางตOอเน่ือง 

 

 

ü 

ทักษะการ

วิเคราะหYเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช'

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1)  มอบหมายงานใหJศึกษาคJนควJาดJวยตนเองจาก 

Website ส่ื อ ก ารส อ น  e-learning แ ล ะก ารท ำ

รายงานโดยมีสถิติอJางอิง จากแหลOงท่ีมาของขJอมูลท่ี

นOาเช่ือถือ 

(2)  กำหนดใหJนักศึกษานำเสนอรายงานท่ีไดJจาก

การศึกษาคJนควJาโดยใชJรูปแบบและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชJ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรVดJวยตนเอง

จากเว็บไซตVและจากเอกสารตOางๆ 

(3)  ใหJนักศึกษาศึกษาคำศัพทVตOาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

วิชาการจัดการปฏิบัติการและศัพทVตOาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความรูJในการ

นำไปใชJในชีวิตประจำวันและในอนาคต 

 

ü 
 

 

 

 

 ü 
 

 

 

 

 ü 
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4. ข'อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

 การเรียนการสอน Online ผOานระบบ WBSC และ Microsoft Teams พบวOานักศึกษาใชJเวลามาก

ข้ึนในการทำความเขJาใจเน้ือหาความรูJ จากผลกระทบของสภาพแวดลJอมท่ีเก่ียวขJองกับการเรียนการสอน 

จึงมีแนวทางในการปรับปรุงวิธีสอน ดังน้ี 

1) การพัฒนา Clip VDO เน้ือหาความรูJ และตัวอยOางการแกJไขปnญหาตามโจทยVในระบบ WBSC 

เพ่ือสรJางความเขJาใจ และใหJนักศึกษาสามารถทบทวนเน้ือหาไดJตลอดเวลา รวมท้ังมีการใหJทำแบบฝ�กหัด/

โจทยV/กรณีศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสรJางความเขJาใจ 

2) การจัดการเรียนการสอนและทบทวนบทเรียนเป�นระยะผOานระบบ Microsoft Teams 

3) การเปbดชOองทาง Line group ในการแลกเปล่ียนความรูJ ทบทวนบทเรียน และสอบถามปnญหา

ในการเรียนอยOางทันตOอเวลา 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จำนวน (คน) 

C1 41 

รวม 41 

      

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูIเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

    (จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผOานในรายวิชาน้ี) 

ตอนเรียน จำนวน (คน) 

C1 41 

รวม 41 

     

3. จำนวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 

    -  
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน C1 

จำนวน (คน) ร'อยละ 

A 14 34.15 

B+ 5 12.19 

B 11 26.83 

C+ 3 7.32 

C 1 2.44 

D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

ไมOสมบูรณV (I) 4 9.75 

ขาดสอบ (M(I*)) 3 7.32 

ผOาน (P,S) 0 0 

ไมOผOาน (U) 0 0 

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0 

รวม 41 100 

 

5. ปEจจัยท่ีทำให'ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ'ามี) 

 - 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว'ในรายละเอียดรายวิชา 

      6.1 ความคลาดเคล่ือนด'านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

เพ่ิมเวลาในการสอบปลายภาคเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก

นักศึกษามีปnญหาในการเขJาระบบ WBSC 

นักศึกษามีปnญหาในการเขJาระบบ WBSC (ระบบมี

ปnญหาจากการเขJาระบบพรJอมกันจำนวนมาก) 

 

       6.2 ความคลาดเคล่ือนด'านวิธีการประเมินผลการเรียนรู' 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลการเรียนรูJโดยใชJการสอบแบบ

ปรนัยผOานระบบ WBSC และ Microsoft forms 

ผOานระบบ Microsoft Teams (เน่ืองจากระบบ 

WBSC มีปnญหาในบางชOวง) 

เน่ืองจากการงดการเรียนการสอนจากสถานการณV

การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหJนักศึกษาไมO

สามารถใหJการประเมินผลการเรียนรูJภายใน

หJองเรียนตามตารางสอบไดJ 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

การสOงผลการเรียน (เกรด) ตJองผOานการตรวจสอบ

ของคณะฯ กOอนสOงสำนักสOงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

พัฒนามาตรฐานการประเมินผลการเรียนรูJ 

 

หมวดที ่4  ปGญหาและผลกระทบตJอการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นด'านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 

ปEญหาในการใช'แหลIงทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ'ามี) 
ผลกระทบ 

การงดการเรียนการสอนจากสถานการณVการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหJไมOสามารถ

จัดการเรียนการสอนในหJองเรียนไดJ 

นักศึกษาตJองทำการเรียนการสอนผOานระบบ 

online ซ่ึงนักศึกษาบางทOานมีปnญหาในการเขJา

ระบบ ไมOมีความชำนาญในดJานเทคโนโลยี และมี

ปnญหาในเร่ืองความเร็วของอินเตอรVเน็ต  

 

 

 

2. ประเด็นด'านการบริหารและองคYกร 

ปEญหาด'านการบริหารและองคYกร (ถ'ามี) ผลกระทบตIอผลการเรียนรู'ของนักศึกษา 

- - 

 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ข'อวิพากษYท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          ผลการประเมินอยูOระหวOางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ  

    1.2 ความเห็นของอาจารยYผู'สอนตIอผลการประเมินตามข'อ 1.1 

  - 
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

    2.1 ข'อวิพากษYท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 - เรียกประชุมคณาจารยVท่ีสอนในรายวิชาเดียวกัน มารOวมแสดงความคิดเห็น 

    2.2 ความเห็นของอาจารยYผู'สอนตIอผลการประเมินตามข'อ 2.1 

          - อาจารยVผูJสอนเห็นวOา การใชJระบบ Online ควรใหJเวลานักศึกษามากข้ึนในการทำความเขJาใจ

เน้ือหา การปรับปรุงวิธีการสอนใหJมีกรณีศึกษา และตัวอยOางสถานการณVจริงเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเปbดโอกาสใหJ

นักศึกษาไดJแลกเปล่ียนความคิดเห็นความเขJาใจ และการใหJ assignment เพ่ือทบทวนความเขJาใจ จะชOวย

สรJางความเขJาใจใหJแกOนักศึกษาไดJย่ิงข้ึน 

 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความก'าวหน'าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผIานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ป\การศึกษาท่ีผIานมา 
ผลการดำเนินการ 

ควรเพ่ิมกรณีศึกษาท่ีสอดคลJองกับสถานการณVจริง

มากย่ิงข้ึน 

บรรลุตามจุดมุOงหมายโดยมีการเพ่ิมกรณีศึกษา 

รวมท้ังมีการจัดทำส่ือการสอน online และ Clip 

VDO ผOานระบบ WBSC เพ่ือสรJางความเขJาใจใหJแกO

ผูJเรียนมากย่ิงข้ึน 

 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

1) มีการสรุปสาระสำคัญในบทเรียนทำใหJเน้ือหากระชับมากข้ึน  

2) มีการอธิบายแผนการสอน และเน้ือหาภาพรวมเพ่ือสรJางความเขJาใจกOอนเรียน และระหวOาง

เรียนแตOละเน้ือหาจะมีการอธิบายเช่ือมโยงกับเน้ือหาภาพรวมเพ่ือสรJางความเขJาใจองคVรวมของเน้ือหา 

3) ปรับวิธีการสอนโดยแบOงเน้ือหาในการสอนแตOละคร้ังออกเป�นชOวงๆ และใหJนักศึกษาฝ�กปฎิบัติ

เป�นระยะ และตรวจสอบความเขJาใจของนักศึกษา กOอนผOานไปเรียนรูJในเน้ือหาถัดไป  

4) เพ่ิมแบบฝ�กหัด โจทยVตัวอยOางท่ีมีความหลากหลาย และสอดคลJองกับสถานการณVความเป�นจริง

ในปnจจุบัน ใหJนักศึกษาฝ�กปฎิบัติระหวOางการเรียนการสอน  

5) พัฒนา Clip VDO เน้ือหาความรูJ และตัวอยOาง ในระบบ WBSC เพ่ือสรJางความเขJาใจ และใหJ

นักศึกษาสามารถทบทวนเน้ือหาไดJตลอดเวลา 
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3. ข'อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป\การศึกษาตIอไป 

ข'อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล'วเสร็จ ผู'รับผิดชอบ 

เพ่ิมเติมและพัฒนา Clip VDO 

เน้ือหาความรูJ ในระบบ WBSC      

ท่ีมีความหลากหลาย  

กOอนเร่ิมการเรียนการสอนในปa

การศึกษาตOอไป 

อาจารยVผูJสอน 

 

4. ข'อเสนอแนะของอาจารยYผู'สอน ตIออาจารยYผู'ประสานงานรายวิชา 

    - จัดใหJนักศึกษาไดJไปศึกษานอกสถานท่ี เชOน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงดJานการจัดการ

ปฏิบัติการ หรือมีอุปกรณV เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในสภาพแวดลJอมการใชJจริง 

 

 

 

อาจารยVผูJประสานงานรายวิชารายวิชา:   ดร.จริยะดา  จันทรังษี    …...      

                                                              

         ลงช่ือ.............................................................วันท่ีรายงาน                     .     

 

อาจารยVสอนรายวิชา:                 ดร.สุชาดา  คุJมสลุด    

 

 ลงช่ือ.............................................................วันท่ีรายงาน         25 พฤษภาคม 2563            . 
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