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การรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
คณะวิทยาการจัดการ        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 

3653117 
 

การคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจดิจิทัล 
(Creative Thinking in Digital Business)                                          3(3-0-6) 

 
2. รายวิชาที่ตอ้งเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้าม)ี 
        ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ 
 
3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวชิารายวชิา ผู้ช่วยศาสตราจารยร์มัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค ์  
อาจารยผ์ู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค ์ ตอนเรียน A1  
   
   

 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2562 
 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 507 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
    และเรียนรู้ออนไลน์ Facebook Group #Drive.I<ID60>-{dBizCom}@SDU 
    Google Classroom  62-2CDB-3653117 A1 
    Microsoft Teams dBizCom60 

WBSC-LMS 

   (เริ่ม 19 มีนาคม – 23 เมษายน 2563 จ านวน 6 ครัง้ ) 
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หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 

ชั่วโมงที่ได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

แนะน ารายวิชา ท าความรู้จั ก
นักศึกษา อธิบายกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในชั้นเรียน พร้อมบรรยาย 
ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ์
การวัดและการประเมินผล 
1. การคิดวิพากษ์หรือการคดิ
วิเคราะห์กับการคิดเชิง
สร้างสรรค ์
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

2. ธรรมชาติของสมอง และ 
ธรรมชาติของความสัมพันธก์ับ
การคิด 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

3. ความหมายและความส าคัญ
ของการคิดสรา้งสรรค์ในธุรกิจ 
และสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

4. กระบวนการคิด 
องค์ประกอบการคิดแบบวพิากษ์ 
คิดวิเคราะห ์
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

5. การสังเคราะห์ข้อมูล และ
สารสนเทศทางธุรกิจด้วย
กระบวนการคดิ 

3 3  
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หัวข้อ 

จ านวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 

ชั่วโมงที่ได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์
6. วิพากษ์กรณีตัวอย่างของการ
กระบวนการคดิสร้างสรรค ์
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

7. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
สื่อดิจิทัล กับการสร้างธุรกิจ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

8. เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
กระบวนการคดิ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

9. ศักยภาพการคิดเชิงสร้างสรรค์
กับมิติของกระบวนการทางธุรกิจ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

10.การคิดแบบจินตนาการใน
ธุรกิจกับการสร้างสรรค์งานทาง
ธุรกิจ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3 (เริ่มจัดการเรียนรู้ออนไลน์) 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 

 

11. การประยกุต์เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการคิดเชิงสร้างสรรค ์
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

3 3  

12. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

13. การก าหนดกลยุทธ์กับการ
สร้างสรรคส์ าหรับธุรกิจ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

14. การสร้างกระบวนการจดจ า
กระบวนการคดิ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  
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หัวข้อ 

จ านวน 

ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 

ชั่วโมงที่ได้ 

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

15. ฝึกพัฒนาทัศนคติและนิสัย
นักคิดสร้างสรรค ์
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์

3 3  

รวม 45 45  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - -  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเน้นในเรื่องของความ

รับผิดชอบต่องาน วินัย

จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  

2. ให้ท างานกลุ่มและงานเดี่ยว เพื่อ

พิจารณาความรับผิดชอบความ

ซื่อสัตย์ต่อ หนา้ที่เมื่อได้รับ

มอบหมายงาน และความตรงต่อ

เวลาในการส่งงาน 

✓ 
 

 

 

 

✓ 

 ความร่วมมือในการท างาน

พัฒนาฝึกวินยัความ

รับผิดชอบรายบุคคล 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บรรยายหัวข้อรายละเอียด โดย

ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอ์ื่นประกอบการ

บรรยายโดยให้ผู้ศึกษามีส่วนรว่ม

ในการสอน โดยการจัดให้มีการ

ตอบค าถามจากกรณีศึกษา หรือ

ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาระ

การเรียนรู ้

2. จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้

ศึกษาเป็นส าคัญและการฝึกการ

คิดจากสถานการณท์ี่เกิดขึ้น และ

การจัดท าสรุปแนวคิดส าหรับ

กิจการโดยก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 

3. มอบหมายงานให้ผู้ศึกษาฝึก

พัฒนาการคิดจากกรณีศึกษา 

โดยก าหนดให้อยู่ในเนื้อหาของ

การท างานเดี่ยว การท างานกลุ่ม 

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนากระบวนการคิดโดยการ

หาความรู้และประสบการณ์

เพิ่มเติม 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

✓ 
 

  

ทักษะทาง

ปัญญา 

1. มีการใช้การศกึษากรณีตัวอย่าง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป

✓ 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

2. มีการประยุกต์ความรู้และทักษะ

การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์

ได้อย่างเหมาะสม กับกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็น

ปัญหา และน ามาสู่การจัด

น าเสนอ Infographic  

คลิปวีดิทัศน ์เพื่อการพัฒนา

ธุรกิจ 

 

✓ 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

1. มีการมอบหมายงานในลักษณะ

งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2. กรณีงานกลุ่มให้ผูศ้ึกษาวิเคราห์ 

สรุป และน าเสนอกะบวนการคิด 

โดยเลือกหัวข้อที่สนใจด้านการ

ด าเนินการของธุรกิจ เพื่อ

เตรียมการคิดสร้างสรรค ์

3. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิจทัลในการ

สื่อสารกับผู้อื่น และการท างาน 

การคิด 

4. มีการฝึกให้มีลกัษณะการเป็น

ผู้น า การเป็นผูต้าม การให้ความ

✓ 
 

✓ 
 

 

 

 

✓ 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 2/2562 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คิดเห็นและการรับฟังความเห็น

จากผู้อื่น 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

การสื่อสาร และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

กรณีตัวอย่างด้วยตนเองจาก 

ต ารา เว็บไซต์ Youtube สื่อการ

สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

และการน าเสนอการคิดเพื่อ

ประกอบการพิจารณาและการ

ตัดสินใจ การประเมินผลการ

เรียนรู ้

2. น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบที่

หลากหลายจากการปนะยุกต์

เทคโนโลยดีิจิทัลที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในธุรกิจ 

การน าเสนอผ่านคลิปวีดิทัศน์  

✓ 
 

 

 

✓ 

  

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน 

1. ผู้สอนให้ผู้ศึกษาส่งผลงานการน าเสนอดารคิดสร้างสรรค ์และน าเสนอด้วยสื่อสังคมออนไลน ์

2. มอบหมายชิ้นงานตามศักยภาพของผู้ศึกษาฝึกให้ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีทักษะในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ล าดับขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาสื่อธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และมีความ

น่าสนใจ 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 2/2562 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 13 

รวม 13 

 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 

   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 13 

รวม 13 

 

3. จ านวนนักศึกษาทีย่กเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 

A1 - 

รวม - 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 2/2562 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 รวม 

จ านวน 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

A 4 30.77 4 30.77 

B+ 3 23.08 3 23.08 

B 4 30.77 4 30.77 

C+ 2 15.38 2 15.38 

C     

D+     

D     

F     

ไม่สมบูรณ ์(I)     

ขาดสอบ(M(I*))     

ผ่าน (P,S)     

ไม่ผ่าน (U)     

ยกเลิกรายวิชา(W)     

รวม 13 100.00 13 100.00 

 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้าม)ี 

    ไม่มี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 2/2562 

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวธิีการประเมนิผลการเรยีนรู ้

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- การสังเกตและสอบถามผู้ศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของผู้ศึกษารายบุคคลและราย
กลุ่ม 
 
 
- ผลงานจาก Inforgraphic และคลิปวีดิทศัน์ 

- ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบค าถามระหว่างเรียนได ้
- ผลงานของผู้ศึกษาที่ตรวจมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ดี และปานกลาง 
 
 
- ผู้ศึกษาจัดท าผลงานที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
เพราะความไม่มุ่งมั่น 

 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

การใช้ทรัพยากรจากกิจกรรมอย่างคุ้มค่า ผู้เรียนต้องวางแผนการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 

 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- - 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 2/2562 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

    1.1 ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

          ใช้ผลการประเมินจากการประเมนิการสอนของผู้ศึกษาออนไลน ์

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผ่านระบบ 
http://eassessment.dusit.ac.th ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอนและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่า ภาพรวมผลประเมิน 
ร้อยละ 90.77 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54  (จ านวนผู้ประเมิน 12/13 ข้อมูล ณ 20 พฤษภาคม 2563) 
 

    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

ผู้สอนสรุปสาระน าเสนอในที่ประชุมผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมให้

ความเห็นในกรณีที่ต้องมีการพิจารณาร่วมกัน 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

    2.1 ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอืน่ 

นักศึกษาจ านวน 2 คน มีความรับผิดชอบน้อย ส่งงานที่ไม่มีเป็นไปตามเกณฑ์และตามข้อก าหนดใช้

เวลานานในการด าเนินการ อีกทั้งไม่แจ้งสาเหตุให้ผู้สอนทราบเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะน า 

    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

 ผู้สอนได้ก าหนดการส่งงานตามที่ระบุเวลาการส่งงานที่ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพื่อ

กระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น ครั้งตอ่ไปควรมีข้อก าหนดในรูปแบบของสัญญา 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ภาคที่ 2/2562 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่       

   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนนิการ 

- - 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงแผนการสอน 

- จัดท าสญัญาการจัดส่งงาน 

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่

จะจัดการศึกษาถัดไป 

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์   

ต้องประสงค์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผูป้ระสานงานรายวชิา 

1. ฝึกความรับผิดชอบให้ผู้ศึกษาที่มีวินัย ฝึกความรับผิดชอบ 

2. ฝึกให้ผู้ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเลือกงานที่พัฒนากระบวนการคิดของตนและความ

รับผิดชอบต่อกลุ่มให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 

 

อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค ์          

                                                              

 ลงชื่อ     วันทีร่ายงาน     20 พฤษภาคม 2563                 

 

อาจารย์สอนรายวิชา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ตอ้งประสงค ์         

                                                     

 ลงชื่อ     วันที่รายงาน      20 พฤษภาคม 2563         



 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

ประจําภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3653213 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจบน
อุปกรณเคล่ือนที่ 

 (ภาษาอังกฤษ) Business Application Development on Mobile Devices 
 

 

 

 

 

อาจารยผูสอน   

ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 
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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 แผนการปรับปรุง        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 
3653213 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจบนอุปกรณเคลื่อนที่                 3(2-2-5) 

(Business Application Development on Mobile Devices) 
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
      ไมม ี
3. อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา ผศ.ดร. ลัดดา  สวนมะล ิ  
อาจารยผูสอน    1. ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก 

 
    ตอนเรียน A1 
     

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2562 
 
5. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5 ในมหาวิทยาลัย 
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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 สถาปตยกรรมของอุปกรณ
เคลื่อนที ่
- สถาปตยกรรม  
- คุณลักษณะของอุปกรณเคลื่อนที่  
- อุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา 
- รูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณเคลื่อนที ่

4 4  

บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการสาํหรับ
อุปกรณสาํหรบัอุปกรณเคลือ่นที ่
- ประเภทของแอปพลิเคชัน 
- วงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
- สวนประกอบของแอปพลิเคชัน 
- วงรอบการทํางานของแอคทิวิตี 
- นําเสนอตัวอยางโมบายแอปพลิเค
ชัน 
 - ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

4 4  

บทที่ 3 หลักการเครื่องมือและ
ภาษาโปรแกรมในการพัฒนา 
- เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน 
- การสรางแอปพลิเคชันสําหรับแอน
ดรอยด 
- การติดต้ังเครื่องมือชุดพัฒนาแอน
ดรอยดแอปพลิเคชัน 
- โปรแกรมจําลองระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด 

4 4  



หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25% 

บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุเบื้องตน 
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- การเพ่ิม Package ยอยในโปร
เจ็กต 
- การสรางคลาสใน Package ยอย 
- การผูกติดขอมูลในแอปพลิเคชัน
แอนดรอย 

4 4  

บทที่ 5 การเริม่ตนพัฒนาแอป
พลเิคชนั 
- การสรางโปรเจ็คใหม 
- การปรับแตง Code Editor 
- ไฟลและโฟลเดอรของโปรเจ็ค 
- การรันแอปพลิเคชันบนเครื่อง
จําลอง 

8 8  

บทที่ 6 การออกแบบสวนติดตอ
ผูใชงาน 
- การออกแบบ UI 
- องคประกอบพ้ืนฐานหนาจอ 
- การต้ังคาคุณสมบัติ (Properties) 
ขององคประกอบ 
- การใชงาน Constrain Layout 

8 8  

บทที่ 7 การเขยีนโปรแกรม 
Activity 
- ความสําคญัของรหัสประจําตัว
องคประกอบ 
- การดักจับเหตุการณ (Event 
Listeners) 
- การแสดงขอความดวย Toast 
- การสรางแอปพลิเคชันหลายหนา 
(intent) 

8 8  

บทที่ 8 การแสดงขอมูลรายการลสิ 
(ListView) 

8 8  
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวขอ 
จํานวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จํานวน 
ชั่วโมงที่ได 
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25% 

- การสรางรายการดวย ListView 
อยางงาย 
- การสรางรายการดวย ListView 
อยางที่ตองการ(Custom Adapter) 
- การใชงาน RecyclerView 
- การใชงาน CardView 
บทที่ 9 การเขยีนโปรแกรมเชื่อม
กับฐานขอมูล 
- ระบบจัดการฐานขอมูล 
- การออกแบบและการสราง
ฐานขอมูล 
- ภาษาสําหรับการจัดการฐานขอมูล 
- การเขียนโปรแกรมในการเขาถึง
ฐานขอมูล 
- การสงชุดคําสั่งเอสคิวแอลไป
ประมวลผลยังฐานขอมูล 
- พ้ืนฐานการสรางฐานขอมูล 
SQLite ภายในแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
- การตรวจสอบและนําฐานขอมูล 
SQLite ออกมาใชงานภายนอก 
- การจัดการฐานขอมูล SQLite 
ดวย SQLite Manager  

8 8  

- ผูเรียนนําเสนอผลงานโปรแกรม
ประยุกตทางธุรกิจสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่ประจาํภาคการศึกษาแบบ
บูรณาการการเรียนรูตามความสนใจ
ของผูเรียนตามองคประกอบและ
ขอกําหนดตามที่ผูสอนไดกําหนดไว 
- ทบทวนบทเรียน 

4 4  

รวม 60 60  

 



2. หัวขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี) 

นัยสาํคญัของหัวขอที่สอน 
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  

 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสทิธผิล 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
เรียนรู 
2. การทดสอบยอย และการใช
แบบทดสอบออนไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ทักษะทาง
ปญญา 

1. มอบหมายใหนักศึกษาทําแอป
พลิเคชันโดยวางขอบเขตหัวขอเรื่อง
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว แตให
นักศึกษาสามารถเลือกหัวขอตาม
ความสนใจของนักศึกษา 

  1. นักศึกษาบางคนเลือก
หัวขอไมนาสนใจ 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานทั้งที่เปนงานเด่ียว
และงานกลุม   

 
 

 นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม 
 

ทักษะการ
วิเคราะห 

1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก Website สือ่การ
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ผลการดําเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการเรยีนรู 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธผิลรายวิชา 

ประสทิธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน 
 (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

มี ไมมี 

การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สอน และทํารายงาน  
2. กํ าหนดให นั กศึ กษานํ าเสนอ
ผลงานที่ ไดจากการศึกษาคนควา
โดยการอัพโหลดขึ้น WBSC 

 
 
 

 
 

 
ไฟลงานมีขนาดใหญเกินกวา
ที่จะอัพโหลดขึ้น WBSC ได 
(นักศึกษาอัพโหลดขึ้น 
google drive) 

 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

มอบหมายใหนักศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน เว็บไซต 
หนังสือตาง ๆ เพ่ือนํามาความรูมาใชในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ใหสามารถทาํงานไดหลากหลาย  
 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชาน้ี) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

ตอนเรียน จํานวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
 
 
 



 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 
จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 

A 2 15.38 
B+ 2 15.38 
B 0 0.00 

C+ 2 15.38 
C 1 7.69 

D+ 2 15.38 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

ไมสมบูรณ (I) 4 30.77 
ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 

ผาน (P,S) 0 0.00 
ไมผาน (U) 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 

รวม 13 100.00 

 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมม ี
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
 6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

  
 6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเก่ียวกับ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

- นักศึกษาบางกลุมสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน
ไดในระดับดี  มีการออกแบบ จัดวาง



77 

 

 

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

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 องคประกอบและใชสี แอปพลิเคชันสามารถ

ทํางานไดครบถวนตามฟงกช่ัน และมีนักศึกษา
บางสวนตองปรับปรุง 

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 ี
 



หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ ผานมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

(เปดครั้งแรก)  
 

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
     -  
  
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
จัดใหมีการฝกปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการพัฒนาเว็บไซต 

ระหวางภาคการศึกษา อาจารยผูสอน 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน ตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 
 เชิญวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ 
 
อาจารยผูประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผศ. กนิษฐา ศรีเอนก      .    
                                                              
 ลงช่ือ................................................วันที่รายงาน         23  พฤษภาคม 2563    .     
 
อาจารยสอนรายวิชา:         ผศ. กนิษฐา ศรีเอนก             .               
                                                     
 ลงช่ือ.................... .........................วันที่รายงาน        23  พฤษภาคม 2563                 
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รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษา 2/2562 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653606 
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจทิัล 

(Online Social Network and  
Digital Marketing) 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบญั 
หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  15 
 1. รหัสและช่ือรายวิชา    

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา  
5. สถานท่ีเรียน  

15 
15 
15 
15 
15 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  15 
 1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  

15 
16 
16 
19 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 19 
 1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 21 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
21 
21 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 21 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
21 
21 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 22 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชา 

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

22 
 

22 
22 
22 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3653606  เครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล  
Online Social Network and Digital Marketing 

3 (3-0-6) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผศ.อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ  
อาจารย์ผู้สอน    ผศ.อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ ตอนเรียน A1 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวม 32 ช้ัน 5  
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
แนวคิดและองค์ประกอบของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์และ
การตลาดดิจิทัล 

9 9  

เครื่องมือส าหรับเครือข่ายทาง
สังคม 

3 3  

บทบาทของการตลาดดิจิทัลท่ีมี
ต่อธุรกิจ 

6 6  
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
การพัฒนารูปแบบการตลาด
ดิจิทัล 

3 3  

สอบกลางภาค และน าเสนอ
รูปแบบการตลาดดิจิทัล 

3 3  

การท าการตลาดผ่านอินสตาแก
รม 

6 6  

การท าการตลาดผ่านยูทูป 6 6  
ระบบการช าระเงินบน
อินเทอร์เน็ต 

3 3  

น าเสนอรูปแบบการตลาดดิจิทัล
ผ่านทาง facebook Instagram 
และ youtube 

6 6  

รวม 45 45  
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) พรอ้มข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่องานการตลาด จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าท่ีเมื่อได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน 

2. การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการคิด การ
ตัดสินใจบนหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนส่งเสริมให้รู้จักความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 

  

ความรู้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้ส่ือ 
PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) พรอ้มข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข มี ไม่มี 

มีส่วนร่วมในการสอน โดยการจัดให้มีการตอบ
ค าถามจากกรณีศึกษา หรือการท ากิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้

2. ใหนักศึกษาสืบค้นและวิเคราะห์กรณีศึกษาของการ
ใช้ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาดในตลาด
ออนไลน์และองค์กรประเภทต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน 

3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ท่ีใช้ในงานการตลาดท่ีต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยเน้น
สถานการณ์จริง ผู้เรียนแต่ละคนจะน าเสนอรายงาน
สรุปท่ีแตกต่างกัน ท าให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้แบ่งปัน
ความรู้ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. บรรยายหัวข้อโดยใช้ส่ือ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการ
ตอบค าถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา หรือออกมาท า
กิจกรรมหน้าช้ันเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนอภิปรายการน าระบบสารสนเทศเพื่อ
การตลาดไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ และประโยชน์ท่ีเกิด
จากการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนท ารายงานท่ีก าหนดจาก
การพัฒาผลิตภัณฑ์ให้วสาหกิจชุมชนโดยใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีในรายวิชานี้ และน าเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายเด่ียวและอภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท าศึกษากรณีศึกษาและท ารายการเป็น
กลุ่มโดยเน้นความรู้ท่ีเรียนในวิชากับปัญหาท่ีก าหนด 

2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน 5 ชุมชน ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อ
ได้มีโอกาสท างานร่วมกับบุคคลท่ีอยู่ภายนอก 

3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนอภิปรายกรณีศึกษาใน
ห้องเรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร 
และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์ ส่ือการสอน ฐานข้อมูลต่าง ๆ และท า
รายงานโดยเน้นการน าบทความ ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ หรือข้อมูลท่ีมีสถิติอ้างอิง จาก
แหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

2. มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 

 (ถ้ามี) พรอ้มข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข มี ไม่มี 

3. ก าหนดให้น าเสนอรายงานท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า
โดยใช้รูปแบบเอกสารรายงานและแฟ้มข้อมูล  

4. น าเสนองานด้วยส่ือภาพเล่ือนและส่งรายงานใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านส่ือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 

 
4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

นักศึกษาควรได้ศึกษางานด้านการตลาดในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม โดยคัดเลือก
หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการตลาดจริง ๆ เพราะท าให้กระตุ้นความเข้าใจของ
นักศึกษาท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีในห้องเรียน เพราะจะท าให้นักศึกษาเช่ือมโยงความ
เข้าใจ วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
A 1 7.69 
B+ 0 0.00 

B 2 15.38 

C+ 3 23.08 

C 3 23.08 

D+ 4 30.77 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0.00 

ขาดสอบ (M(I*)) 0 0.00 
ผ่าน (P,S) 0 0.00 
ไม่ผ่าน (U) 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0.00 
รวม 13 100.00 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    - 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อย
กว่าท่ีก าหนดไว้ 

เนื่องจากมีการน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ท่ีอาจ
ควบคุมเวลาได้ยากขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีอภิปราย
ร่วมกัน 

       
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาเกี่ยวกับการสืบสอบ สืบหาข้มูล 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทางการตลาด 

การตระหนักถึงความส าคัญการคิด วิเคราะห์ 
สืบค้นขอ้สงสัยท่ีพบในการจัดการทางการตลาด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้สอน 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก

รายงานท่ีมอบหมาย และแบบทดสอบก่อนเรียน-
หลังเรียน  
 

- - ให้ผู้เรียนน าเสนอผลการสืบสอบรายบุคคล เพื่อ
วัดทักษะการแก้ไขปัญหา และประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เรียนด้วยคะแนนสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

- - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

เนื้อหา ข้อก าหนด ทฤษฎีในรายวิชามีมาก นักศึกษาไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการท างานภาค
ธุรกิจจริง ท าให้ไม่สามารถเห็นภาพรวม และไม่เข้าใจการจัดการทางการตลาดของธุรกิจ นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังขาดความละเอียดรอบครอบ ขาดความเอาใจใส่ในการท ารายงาน 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

กระชับเนื้อหา ข้อก าหนด ทฤษฎีในรายวิชา พัฒนาพื้นฐานเกี่ยวกับการการตลาด หา
กระบวนการเสริมการกระตุ้นความละเอียดรอบครอบ และสร้างความเอาใจใส่ในการท ารายงาน 

 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

- 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
- - 

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

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เพิ่มการจัดท ากรณีศึกษาส าหรับ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

1. ควรก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม สัมมนา และชมนิทรรศการในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง และ
สัมผัสกับประโยชน์จากแนวโน้มของการตลาดได้อย่างชัดเจน  

2. ควรจัดให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และการเสริมความรู้ทางด้านงานระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในการตลาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผศ.อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ        .      
                                                              
 ลงช่ือ.............................................................วนัท่ีรายงาน       27  พฤษภาคม  2563         
         
อาจารย์สอนรายวิชา:                   ผศ.อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ        .               
                                                     
 ลงช่ือ.............................................................วนัท่ีรายงาน      27  พฤษภาคม  2563  
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รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
 

 

 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 3653703 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรบังานธุรกิจ 
                                     (Multimedia Technology in Business) 

 

                                 
 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบญั 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         45  

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

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรยีบเทียบกับแผนการสอน    45 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    45 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      49 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามที่ระบุใน   49 
      รายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน     50 

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

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

หมวด 5 การประเมินรายวิชา        52 
1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    52 
2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น      53 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง        53 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ   53 
      ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา    53 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  53 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  53 
  

 



3 
 

 
ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

การรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ  
(Multimedia Technology in Business) 3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
        ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารยผ์ู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวชิารายวชิา ผศ.ชวาลิน  เนยีมสอน   
อาจารย์ผู้สอน    ผศ.ชวาลิน  เนยีมสอน ตอนเรียน A1  

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

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

บทที่ 1 ความหมายและ
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
- ความหมายของมัลติมีเดีย 
- องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
- ความเป็นมาของมัลติมีเดีย 
- รูปแบบของมัลติมีเดีย 
- ประโยชน์ของมัลติมีเดีย  

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

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 2 การประยุกต์ใช้งาน
มัลติมีเดีย  
- การประยุกต์ใช้งานด้าน

การศึกษา 
- การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ 
- การประยุกต์ใช้งานด้าน

ประชาสัมพันธ์ 
- การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

บันเทิง 
- การประยุกต์ใช้งานด้าน

การแพทย ์
- การประยุกต์ใช้งานด้าน

อุตสาหกรรม 
- การประยุกต์ใช้งานด้านการ

ติดต่อสื่อสาร 

4 4 
 

 

บทที่ 3 ตัวอักษร 
- ประเภทของตัวอักษร 
- โครงสร้างของตัวอักษร 
- รูปแบบของตัวอักษร 
- ขนาดของตัวอักษร 
- การจัดวางตัวอักษร 
- การใช้งานตัวอักษรกับงาน

มัลติมีเดีย 
- การจัดแถวตัวอักษร 

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

 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 4 เสียง   
ความหมายของเสียง 
- คุณสมบัติของเสียง 
- ประเภทของเสียง 
- องค์ประกอบของระบบออดิโอ 
- เสียงกับมัลติมีเดีย 
- อุปกรณ์ส าหรบัควบคุมและ

บันทึกเสียง 
- การบันทึกและการน าเข้าข้อมูล

เสียง 
- รูปแบบไฟล์เสียง 
- โปรแกรมส าหรับการจัดการ

เสียง 

4 4  

บทที่ 5 ภาพนิ่ง 
- ความหมายของภาพกราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิก 
- มาตรฐานรูปแบบการ 
- น าเสนอภาพ 
- โปรแกรมส าหรบัการสร้าง

ภาพกราฟิก 

4 4  

บทที่ 6 ภาพเคลื่อนไหว 
- ความหมายของภาพเคลื่อนไหว 
- ความเป็นมาของ

ภาพเคลื่อนไหว 
- ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 
- เทคนิคการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
- ขั้นตอนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 
- รูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
- โปรแกรมส าหรับการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 

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

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 7   วีดิทัศน ์  
- ความเป็นมาของวีดิทัศน์ 
- ชนิดของวีดิทัศน ์
- ระบบของวีดิทัศน์ 
- คุณสมบัติของไฟล์วีดิทัศน์  
- ขั้นตอนการผลติวีดิทัศน์  
- สายส่งสัญญาณวีดิทัศน์ 
- การแปลงวีดิทัศน์แบบแอนะล็

อกเป็นดิจิทัล 
- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์  
- ขนาดภาพในการสร้างวีดิทัศน์ 
- โปรแกรมส าหรับการจัดการ 

วีดิทัศน์ 

4 4  

บทที่ 8 ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์
มีเดีย 
- วิวัฒนาการของไฮเปอร์เท็กซ์ 
- ความหมายของไฮเปอร์เท็กซ์

และไฮเปอร์มีเดีย  
- แบบจ าลองและองค์ประกอบ

ของไฮเปอร์เท็กซ ์  
- โครงสร้างไฮราคี่ 
- ประโยชน์ของไฮเปอร์เท็กซ์ 
- ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ไฮเปอร์เท็กซ์ 

4 4  



7 
 

 
ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 9   กระบวนการออกแบบ
และพัฒนาระบบมัลติมีเดีย 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- ทีมงานมัลติมีเดีย 
- แนวทางในการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ต าแหน่งและหน้าที่ของทีมงาน
มัลติมีเดีย 

4 4  

บทที่ 10 โปรแกรมประยุกต์
ส าหรบัการตัดต่อเสียง 
- คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
- ส่วนประกอบของโปรแกรม 

Adobe Audition 
- การใช้งานโปรแกรม Adobe 

Audition 
- การบันทึกเสียง 
- โปรแกรม Adobe Audition 
- การตัดต่อเสียง 

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

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 11 โปรแกรมประยุกต์
ส าหรบัการตัดต่อวีดิทัศน ์
- เครื่องมือในการตัดต่อวีดิทัศน ์
- โปรแกรม Adobe Premiere 

Pro 
- พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe 

Premiere Pro 
- การจัดการไฟล์ภาพและเสียง 
- การจัดการคลิปในหน้าต่าง 

Source 
- การท างานบนหน้าต่างไทม์ไลน์ 
- การใช้แถบเครือ่งมือ 
- การเพ่ิมเทคนิคพิเศษให้กับวดีิ

ทัศน ์
- การเพ่ิมลูกเล่นข้อความบนคลิป 
- การตัดต่อแบบซีเควนส ์
- การส่งออกวีดิทัศน ์

4 4  

บทที่ 12 โปรแกรมประยุกต์
ส าหรบัการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
1 
- โปรแกรม Adobe Flash 
- การก าหนดค่าให้กับเอกสาร 
- การท างานกับเลเยอร ์
- การท างานกับเฟรม 
- การบันทึกไฟล์เอกสาร 
- การสร้างไฟล์แฟลชมูฟว่ี 
- การสร้างไฟล์ผลลัพธ์ในรูปแบบ

อื่น 

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

 

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 13 โปรแกรมประยุกต์
ส าหรบัการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
2 
- ภาพกราฟกิที่สร้างด้วย

คอมพิวเตอร์ 
- การวาดภาพและการลงส ี
- การวาดรูปร่างและรูปแบบวัตถุ 
- การวาดรูปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 
- การระบายสีด้วย Brush Tool 
- การเพ่ิมลวดลายด้วย Deco 

Tool 
- การปรับแต่งวัตถุด้วย 

Selection และ Sub 
Selection Tool 
- การลงส ี
- การจัดการกับวัตถ ุ
- ค าสั่งเพ่ิมเติมทีเ่กี่ยวกับการ

ตกแต่งวัตถุ 

4 4  

บทที่ 14 โปรแกรมประยุกต์
ส าหรบัการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
3 
- การวางโครงร่างส าหรับ

แอนิเมชัน 
- สร้างตัวละครแอนิเมชัน 
- การท างานกับซิมโบล 
- เทคนิคการสรา้งแอนิเมชัน 

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

หัวข้อ 
จ านวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
บทที่ 15 Workshop การสร้าง
บทเรียน e-Learning 
- องค์ประกอบของบทเรียน 
- เนื้อหาบทเรียน 
- การเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหา 
การเผยแพร่และน าไปใช ้

   

รวม 60 60  

 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเน้นในเรื่องของความ
รับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  

2. ให้ท างานกลุ่ม เพื่อพิจารณา
ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ 
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน 
และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 

 - นักศึกษาไม่เข้าเรียนตาม
ก าหนด และไม่ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา (นักศึกษาควร
วางแผนการท างานให้
ชัดเจน) 

ความรู ้ 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน 

✓ 
 
 
 

 - นักศึกษาบางคนสอบ
ปฏิบัติได้คะแนนค่อนข้าง
น้อยเน่ืองจากขาดการฝึกฝน 
(นักศึกษาควรฝึกทักษะการ
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
 (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

โดยการจัดให้มีการตอบค าถาม  
 

 
 

ใช้งานโปรแกรมให้สม่ าเสมอ
กว่านี้) 

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. ผลิตการ์ตูน Animation ใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 
ส าหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา ผู้สนใจ 
ความยาว 3-5 นาที 
2. เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับ
การใช้ Adobe After Effect 

✓  - นักศึกษาขาดทักษะในเรื่อง
ของการบริหารจัดการ ไม่
สามารถวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบได ้(วางแผน
ก่อนการท างานและแบ่งงาน
ให้ชัดเจน) 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท าโครงงานกลุ่ม 
โดยผลิตการ์ตูนแอนนิเมชัน 
 

✓ 
 

 - นักศึกษาบางกลุ่มไมส่นใจ
ที่จะส่งงาน (ผู้สอนติดตาม
ทางไลน์กลุ่ม) 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจาก Website สื่อการ
สอน และน าความรู้ที่ไดม้าใช้ใน
งานที่มอบหมาย 

2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานผ่านทาง Social Media  

✓ 
 
 
 
✓ 

 

  

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติโดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อในการท างานเป็นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน

การท าผลงาน และได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ให้นักศึกษาจัดท าแผนในการด าเนินงาน และอาจารย์ผู้สอนนัดตรวจผลงานเป็นระยะเพื่อให้การท างาน

ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 14 
รวม 14 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 14 
รวม 13 

 
3. จ านวนนักศึกษาทีย่กเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จ านวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน ตอนเรียน A1 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

A 0 0.00 
B+ 1 7.14 
B 1 7.14 

C+ 2 14.29 
C 1 7.14 

D+ 1 7.14 
D 4 28.57 
F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ ์(I) 3 21.43 
ขาดสอบ(M(I*)) 1 7.14 

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

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 
รวม 14 100 

 
 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

-  
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 



13 
 

 
ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
         6.2 ความคลาดเคลือ่นด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการ
สร้างงานมัลติมีเดียและงานแอนิเมชัน 
- ทวนสอบจากผลการเรียนรูข้องนักศึกษา จาก
คะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับ
มอบหมายและการน าเสนอผลงาน 

- นักศึกษาบางคนสามารถสรา้งชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายในระดับดี 
- นักศึกษามผีลการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
นักศึกษาที่มีความตั้งใจสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี   

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

ในภาคการศึกษานี้เกิดสถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 นักศึกษาจึงต้องเรียน Online ในช่วง
หลังและใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแพคเก็ต
อินเทอร์เน็ตส่วนตัว 

นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น บางคนที่
บ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเดินทางไปบ้าน
ญาติเพ่ือใช้สัญญานอินเทอร ์ 

 
2. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 
Online ให้กับนักศึกษาบางส่วนเนื่องจากนักศึกษา
ต้องเรียนจากที่บ้านและไม่ได้ใช้ Facilities ของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาไม่มีปจัจัยในการช าระค่าอินเทอร์เน็ตมี
ผลกระทบต่อการเรียน 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

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

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอืน่ 
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ผลการด าเนินการงานรายวิชา (มคอ.5) / (มคอ.6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

- 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 

- 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผา่นมา 

ผลการด าเนนิการ 

ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โปรแกรม Adobe After 
Effect เพิ่ ม เพื่ อให้สามารถสร้างชิ้นงานได้  โดย
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกท า Tutorial จากเว็บไซต์
นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน 

นักศึกษาบางคนมีความตั้งใจและเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ Adobe AfterEffect จากเว็บไซต์ 

 
2. การด าเนนิการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
   - ผู้สอนจัดท าคลปิการน าเสนอเนื้อหาการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถดไูด้ในเวลาที่ต้องการ
และทบทวนไดอ้ยู่เสมอ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ Tutorial 
โปรแกรม Adobe After Effect 
จากเว็บไซต์ นอกเหนือจากใน
ชั่วโมงเรียน เนื่องจากโปรแกรมมี
ความซับซ้อนของเครื่องมือและ
ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ใน ก า ร ฝึ ก ฝ น
ค่อนข้างมาก 

ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผูป้ระสานงานรายวชิา 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อที่น ามาใช้ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและฝึก
ปฏิบัต ิ
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา:      ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .      

 ลงชื่อ.................. ................................วันที่รายงาน         23 พฤษภาคม 2563               
อาจารย์สอนรายวิชา:                  ผศ. ชวาลิน   เนียมสอน    .               

 ลงชื่อ................... ............................วันที่รายงาน          23 พฤษภาคม 2563               
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รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 
 
 
 

  

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653904 
 โครงงานธุรกิจดิจิทัล   

(Digital Business Project) 
 



มคอ. 5 
 

3653904 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)   56 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สารบัญ 
หมวด   หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  57 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา    

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

57 
57 
57 
57 
57 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  57 
 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
4. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  

57 
58 
58 
60 

หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 60 
 1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
5. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

60 
61 
61 
61 
62 
62 
62 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 63 
 1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  
63 
63 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 63 
 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
64 
64 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 65 
 1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

65 
65 
65 
65 
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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ     สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3653904 โครงงานธุรกิจดิจิทัล   

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

 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

3. อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ  
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน ์ คุ้มบำรุง ตอนเรียน  A1 

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2562 

 

5. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5 ห้อง 507 

เริ่มเรียน ออนไลน์วันที่ 24 มีนาคม 2563 -28 เมษายน 2563 
ด้วย WBSC- LMS, Zoom และ Microsoft Teams  
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จำนวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จำนวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

แนะนำเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน และ
การประเมินผลรายวิชาโครงงานธุรกิจ
ดิจิทลั ความรู้เกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล 
- ความหมายโครงงานธุรกิจดิจิทัล 
- ความสำคัญของโครงงานธุรกิจดิจิทัล 
- การหาหัวข้อโครงงานธุรกิจดิจิทัล 

4 4 

 

ความรู้เกี่ยวกับโครงงานธุรกิจดิจิทัล (ต่อ) 
- การหาหัวข้อโครงงานธุรกิจดิจิทัล 
- การทบทวนเอกสารต่างๆความหมาย
ขององค์กร 

4 4 

 

องค์ประกอบของโครงงานธุรกิจดิจิทัล 
- องค์ประกอบของโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
- การเขยีนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 

4 4 

 

การนำเสนอหัวข้อโครงงาน 4 4  

การนำเสนอหัวข้อโครงงาน (ต่อ) 4 4  
การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ  
- ขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบงาน 
- หลักการออกแบบและวางแผนพัฒนา
ระบบ 
 

4 4 

 

การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน  
- บทนำ 
- ระบบงานปัจจุบัน 
- การออกแบบระบบงาน 
- ผลการพัฒนาระบบ 

4 4 

 

การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน  (ต่อ) 4 4  
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หัวข้อ 
จำนวน 

ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จำนวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่างเกิน 
25% 

- ผลสรุป 
- การเขียนอ้างอิง 
- การจัดทำภาคผนวกการนำเสนอ 
ความก้าวหน้าของโครงงาน (3 บท) 4 4  
การนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน 
(3 บท) (ต่อ) 

4 4 
 

การพัฒนาระบบงาน  12 12  
การนำเสนอโครงงาน 8 8  

รวม 60 60  
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้าม)ี 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - -  
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มอบหมายงาน และตรวจสอบการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกำหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและ
การแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นำผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

4. วัดและประเมินจากความมีน้ำใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วยแนะนำใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มอบหมายให้นักศกึษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า 
พัฒนาระบบงาน จัดทำเอกสารประกอบ
โครงงาน การนำเสนอผลงาน 

2. มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับงาน
ธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทำ
เอกสารประกอบโครงงาน การนำเสนอผลงาน 

3. นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้แบบร่วมมือจาก
โปรแกรมหรือโครงงานที่นำเสนอ 

4. นักศึกษาต้องนำเสนอรายงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่เข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา และการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธีเกี่ยวกับประเด็นการจัดทำโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่ม โดย
ผู้สอนวัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ ผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่ม 
และการเป็นผู้นำในการอภิปรายซักถาม โดย
ผู้สอนวัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการนำเสนอรายงาน 

3. การมอบหมายงานดังกล่าวจะมีกำหนด
ระยะเวลาที่ต้องส่งงาน หากส่งเกินกว่าที่
กำหนดจะมีข้อตกลงก่อนการเรียนการสอนว่า
จะไม่รับงานที่ส่งไม่ตรงเวลา เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบให้กับผู้เรียน        

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

 นักศึกษาส่งงาน
ช้ากว่ากำหนด 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด  

ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร 
และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. มอบหมายให้นักศึกษานำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด้านการจัดทำโครงงานธุรกิจดิจิทัล จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

2. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลมาจัดทำ
รายงาน พร้อมนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถอธิบายถึงข้อจำกัด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

 

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานธุรกิจดิจิทัล เป็นรายวิชาที่มีความสำคัญมากในการวัด

และประเมินผลทักษะและความรู้ของนักศึกษาที่ได้เรียนมาตลอด 3 ปี ซึ่งนักศึกษาต้องนำความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดทำโครงงานก่อนสำเร็จการศึกษาและออกไปฝึกประสบการณ์ได้  

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

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 

 

 
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    (จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 
A1 13 
รวม 13 
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3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา (W) 

 ตอนเรียน จำนวน (คน) 
A1 0 
รวม 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน 
ตอนเรียน A1 

จำนวน 
ร้อยละ 

(คน) 

A 0 0.00 

B+ 3 23.08 

B 1 7.69 

C+ 2 15.38 

C 7 53.85 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0.00 

ขาดสอบ(M(I*)) 0 0.00 

ผ่าน (P,S) 0 0.00 

ไม่ผ่าน (U) 0 0.00 

ยกเลิกรายวิชา(W) 0 0.00 

รวม 13 100.00 

 
5. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

นักศึกษาไม่มีผลการเรียนเป็น A เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงงาน และตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
 
- การตรวจผลงานของนักศึกษา 
 
 
- การนำเสนอโครงร่างโครงงานของนักศึกษา 
 
 
 
- การนำเสนอผลงานโครงงานของนักศึกษาราย
กลุ่ม 
 
 
- การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาโดยใช้
เครื่องมือของหลักสูตร 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา 
สามารถตอบคำถามระหว่างเรียนได้  
- ผลงานของนักศึกษาที่ตรวจพบมีข้อผิดพลาดอยู่
บ้าง ได้แนะนำและให้แก้ไข ผลงานมีการปรับแก้
ให้ดีขึ้น มีความผิดพลาดลดลง  
- นักศึกษาตอบคำถามได้เป็นอย่างดี แต่บาง
ประเด็นต้องใช้เวลาในการคิดหาคำตอบ ต้องให้
คณะกรรมการประเม ินโครงร ่างช ี ้แนะบาง
ประเด็น 
- นักศึกษาบางกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
ตามขอบเขต แต่บางกลุ่มไม่สามารถดำเนินการได้
ครบถ้วนสมบรูณ์ 
 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

- -  
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- ไม่สามารถจัดทำเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้ทันตามกำหนด 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

- ให้นักศึกษาสามารถส่งร่างรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้ 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 2.1.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 2.1.2 นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มกล่าวคือไม่ติดตามช่วยเพื่อนในการทำงาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการนำเสนองาน   
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 จะต้องมีการระบุเวลาการส่งงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามงาน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบมากขึ้น  
   

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนครั้งแรก - 

 
2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา เกณฑ์การประเมิน และผลการ
ประเมิน และแผนการดำเนินงานในปีการศึกษานี้ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ควรบูรณาการรายวิชาเพื่อ
จัดทำโครงงานธุรกิจดิจิทัลให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ชุมชน  

- ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 
- ระหว่างจัดการเรียนการสอน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
และนักศึกษาที่จะลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
ควรแนะนำให้นักศึกษาหาข้อมูลของโครงงาน และจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการพัฒนา

โปรแกรม/โครงงานเป็นระยะ 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายวิชา:      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ    .      

 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         22 พฤษภาคม  2563               . 

อาจารย์สอนรายวิชา:                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารัตน์ คุ้มบำรุง                                                                       

 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน         22 พฤษภาคม  2563               . 
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