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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาสาขาวิชาปัญญาประดษิฐ์ ปัญญาประดษิฐ์ 

ภาคการศึกษาที ่ภาคการศึกษาที ่11 ปีการศึกษา 256 ปีการศึกษา 25644 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวดที่ หมวดที่ 11 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา : AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) : ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
กลุ่มเรียน : 01  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : นฤดี บูรณะจรรยากุล   
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม : เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีที่ 2  

5.  สถานที่เรียน:  อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ภาคบรรยาย 

 วันพุธ เวลา  08.30 – 10.30 น.  ห้อง 2-427 

  ภาคปฏิบัติการ  

วันพุธ เวลา  1 0.30 – 12.30 น.  ห้อง 2-427 
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หมวดที่ หมวดที่ 22 การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 ภาคบรรยาย 

Introduction to Digital Business 

- ลักษณะของธุรกิจดิจิทัล 

- อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

- กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

ภาคปฏิบัติ 

- ร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ และ

ร่วมกันวิเคราะห์และหาค าตอบ รวมถึงการมอบหมายให้

นักศึกษาร่วมกันหาความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน

ธุรกิจ 

2 2 2 2  

2 ภาคบรรยาย 

Introduction to Digital Business (Cont.) 

- การปรับตัวขององค์กรเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital transformation) 

- สภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการ

แทรกแซงด้วยเทคโนโลยี (Digital disruption) 
- กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

- วิธีการรับมือ Digital disruption ด้วย Digital 

transformation 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ยุค 
Digital transformation 

ภาคปฏิบัติ 
- ฝึกการใช้เครื่องมือในการท างานแบบ 
Collaborative 

- ท ากิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มค้นคว้าในหัวข้อท่ี
ก าหนดโดยใช้เครื่องมือในการท างานท่ีสามารถ
ท างานเป็นทีมได้ เพื่อสรุปประเด็นและน าเสนอ 

2 2 2 2  

3 ภาคบรรยาย 

Module of Business  

2 2 2 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

Business Process 

- การบริหารงานบุคคล (Human Resource) 

- การจัดตารางการผลิต (Manufacturing) 

- การจัดซื้อ (Purchase) 

- การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) 

- การขายและการตลาด (Sale and Marketing) 

ภาคปฏิบัติ 
- ฝึกการใช้งานโปรแกรมที่สอดคล้องกับ 
Business Module 

4 ภาคบรรยาย 

Module of Business (Cont.) 

Business Flow 
- กิจกรรมจ าลองการเช่ือมโยงกันของแต่ละ
หน่วยย่อยในธุรกิจ 

ภาคปฏิบัติ 
- ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าและท าการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบจุดเด่นของโปรแกรม ERP ต่าง 
ๆ 

2 2 2 2  

5 ภาคบรรยาย 
- การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับงานด้านธุรกิจ 

- โปรแกรม Enterprise Resource Planning 
(ERP) 
ภาคปฏิบัติ 
- การใช้งานโปรแกรม Dynamics 365 

2 2 2 2  

6 ภาคบรรยาย 
แหล่งลงทุนและการท าธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล 
- Crowdfunding 
- FinTech 
- Blockchain 
ภาคปฏิบัติ 
- ศึกษาแนวทางการท า Crowdfunding จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น Kickstarter หรือแหล่งอื่น ๆ 

2 2 2 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

- ศึกษาการท างานของ Thinker จากค่าย 
BlockFint 

7 ภาคบรรยาย  

การใช้ปัญญาประดิษฐ์  Artificial 

Intelligence (AI)  ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถทางธุรกิจและการผลิต 

- A.I. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

- การประยุกต์ใช้ A.I. กับธุรกิจ 

- ประสิทธิภาพและความเสี่ยงของ A.I. 

- การออกแบบและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 

ภาคปฏิบัติ 

- น าเสนอหัวข้อโครงงานในการออกแบบและ

พัฒนาธุรกิจดิจิทัลที่มีการน าเทคโนโลยีทางด้าน

ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ 

2 2 2 2  

8 ทดสอบย่อย (เทียบเท่าสอบกลางภาค) 
โดยจัดการสอบในรูปแบบออนไลน ์

3 3  

9 ภาคบรรยาย 

Big data : การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

- การเติบโตของ SMEs ด้วยการจัดการ Big 

Data 

- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย Big Data 
- การต่อยอด SMEs ด้วย Big Data as a 
Service (BDaaS) 

ภาคปฏิบัติ 

ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล    
Google trend Google Analytic 

2 2 2 2  

10 ภาคบรรยาย 
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 
- แบบจ าลองของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- การวางแผนธุรกิจ และการเตรียมความพร้อม

2 2 2 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

เพื่อเริ่มต้นท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเว็บไซต์
เบื้องต้น 

ภาคปฏิบัติ 

- เรียนรู้และใช้งานโปรแกรม  AppSheet หรือ

โปรแกรมเทียบเคียง 
- ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

11 ภาคบรรยาย 
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce) 
(Cont.) 
- ระบบการช าระเงิน ( Payment system) ผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
- การขนส่งสินค้าแบบ E-logistic 
- หลักการตลาด E-commerce เบื้องต้น 
- ระบบความปลอดภัยและกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

- การสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

ภาคปฏิบัติ 

- เรียนรู้และใช้งานโปรแกรม  AppSheet หรือ

โปรแกรมเทียบเคียง 
- ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

2 2 2 2  

12 ภาคบรรยาย  

Digital Marketing 

- การออกแบบเว็บไซต์ 

- เทคนิคการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 

- กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ 
- การสร้างและบริหารฐานข้อมูลอีเมลลูกค้า 

ภาคปฏิบัติ 
- เรียนรู้และทดลองใช้งานโปรแกรม OpenChat 
หรือโปรแกรมเทียบเคียง 

2 2 2 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

13 ภาคบรรยาย 
Digital marketing (Cont.) 

- เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์

ของลูกค้า 

- การสร้าง Digital Branding 

- เพิ่มโอกาสจ าหน่ายสินค้าด้วยโซเชียลมีเดีย 
- E-reputation (เทคนิคการตอบสนองต่อลูกค้า
ผ่านช่องทางโซเชียล) 

ภาคปฏิบัติ 
เทคนิคการท า Ads ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น Facebook, Instagram, YouTube, Line 

2 2 2 2  

14 ภาคบรรยาย 

ความมั่นคงทางดิจิทัลเบื้องต้น (Basic of 

Digital Security) 

ภาคปฏิบัติ 
การสร้าง Chatbot ด้วยโปรแกรม DialogFlow 
หรือโปรแกรมเทียบเคียง 

2 2 2 2  

15 ภาคบรรยาย 

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ดิจิทัล 

หลักการบัญชีเบื้องต้น เพ่ือผู้ประกอบการ  

Start up 

ภาคปฏิบัติ 

Case study 

2 2 2 2  

16 ภาคบรรยาย 

Final presentation 

ภาคปฏิบัติ 

Final Presentation 

2 2 2 2  

17 สอบปลายภาค 3 3  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45 - 45 -  

 



มคอ.มคอ.55  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ        7 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ไม่มี)  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา   

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ใน
เรื่องการเข้าช้ันเรียนหรือช้ันเรียนออนไลน์ การส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามก าหนดเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งงานตรงเวลา การแต่งกายที่
เหมาะสมแม้ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ 
- นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 
ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู) และได้ย้ าเตือนให้นักศึกษาด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อ
รับใช้สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมนี้
ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจซึ่งเป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
- ลักษณะงานท่ีมอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล 
รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้อง
มีการฝึกภาวะความเป็นผู้น าและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกเรื่อง
ของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้น
เรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในการเรียนการ
สอน อาจารย์ผู้สอนได้เน้นให้นักศึกษารู้จักการ
ประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ หรือห้องเรียนออนไลน์ โดยหาก
เป็นการเรียนในห้องปฏิบัติการจะเน้นเรื่อง
โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ให้นักศึกษารู้จัก
การดูแลห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่น าอาหาร
เครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียน  และคัดแยก
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ขยะให้ถูกประเภท เพ่ือความสะดวกในการจัดการ
ขยะ ซึ่งเป็นการสร้างคุณธรรมทั้งในด้านความ
ซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคมได้ทางหนึ่ง และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น 
การเข้าเรียนทั้งในช้ันเรียนตามปกติหรือช้ันเรียน
ออนไลน์ การปฏิบัติตัวในการเข้าสอบหรือการเข้า
สอยออนไลน์ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 
สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียนการสอนในรายวิชาด้วย 

ความรู ้ -  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการ
จัดท าสื่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหา
บทเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ e-Learning และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือช้ัน
เรียนออนไลน์ในรูปแบบ Active Learning โดยมี
การน ากรณีศึกษา และตัวอย่างการท างานจริง 
หรือการจ าลองสถานการณ์ ให้นักศึกษาได้แสดง
บทบาทสมมติ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
อภิปรายและสรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาทักษะความคิด และการแก้ปัญหา ใน
ลักษณะของ Project Base Learning  ซึ่งใน
ภาพรวมจะออกแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 โดยมีลักษณะของ Blended Learning คือ
การผสมผสานให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ทั้งภายในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของสถานการณ์ และนักศึกษา
สามารถทบทวนความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
-  มอบหมายงานให้นักศึกษาได้แสดงบทบาท
สมมติ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายและ
สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิด และการแก้ปัญหา เพื่อฝึกการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา ( Critical thinking 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

and problem solving) 
-  ฝึกให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วยตนเองใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบ
โครงงานธุรกิจ และน าเสนอในช้ันเรียนเพื่อเป็น
การปลูกฝังและเพิ่มความสามารถในการหา
ความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้ กิจกรรมนี้ถือเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตน
ศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
หาความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้ มีความเท่า
ทันกับความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ที่ศึกษา รวมถึงเป็นการฝึกทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้
ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษ
ที่ 21 
- มีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ทางด้านการท าธุรกิจ และการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจ 
มาร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ ERP 
มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ในด้าน
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( Innovation and 
creativity)  
- ฝึกให้นักศึกษาได้ วิเคราะห์ และออกแบบ
โครงงาน พร้อมฝึกฝนการออกแบบแผนธุรกิจ
เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประกอบธุรกิจในยุค
ดิจิทัล เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน ( Accountability and 
productivity) รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะการ
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ
ได้จริง กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกระบวนการคิด 
การท างานร่วมกันเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อ
การท างานและการน าเสนอ ตามหลักการ 4C 

ทักษะทางปัญญา -  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมี
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
โดยพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน ในส่วนของขั้นตอนในการ
พัฒนาโครงงาน การวิเคราะห์ปัญหา การ
ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ การออกแบบและพัฒนาโครงงานธุรกิจ
โดยประยุกต์เอาความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยฝึกจากโจทย์ปัญหาที่
ก าหนดให้และ/หรือโครงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้ถือเป็น
การฝึกการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(Critical thinking and problem solving) 
รวมถึง ความรับผิดชอบและความสามารถผลิต
ผลงาน ( Accountability and productivity)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
-  ให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมจากที่ได้ฝึกปฏิบัติมาท าการ
พัฒนาโครงงานประจ ารายวิชา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-  มีการถ่ายทอดกระบวนการและน าผลลัพธ์จาก
การโครงการยุวชนอาสาประจ าปีการศึกษา 2563 
ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการในลักษณะของงานวิจัย 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียนและ
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

มอบหมายให้นักศึกษาได้น าความรู้และทักษะ
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในรูปแบบของสื่อวิดีทัศน์
เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
การบริการวิชาการและงานวิจัย ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา ท่ี
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพื่อนในช้ัน
เรียน กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรู้ ICT (ICT literacy) 
ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตน
ศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
หาความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้ รวมถึงเป็น
การฝึกทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
- มีการมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มท างานเป็น
ทีม อภิปราย สรุปผล รวมถึงมีการพัฒนา
โครงงาน ตามหัวข้อท่ีเลือกเองโดยเป็นการฝึกให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มและสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการก าหนดความ
รับผิดชอบให้สมาชิกในทีมตามความสามารถใน
การผลิตผลงาน ความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (Adaptability and flexibility) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน ( Communication 
and collaboration) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
โดยสมาชิกแต่ละคนต้องน าหลักการความรู้ที่ได้
เรียนและศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาประยุกต์
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

สร้างสรรค์ระบบงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ให้นักศึกษาท าการพัฒนาโครงงาน โดยมีการ
เขียนรายงานและน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนทั้ง
ในรูปแบบไฟล์น าเสนอเนื้อหา และการน าเสนอ
โปรแกรม พร้อมฝึกให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้โดยสังเกตจากการถาม-ตอบ  เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 เรื่องการรู้สารสนเทศ 

   

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ไม่มี 

 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา   

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 9 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
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1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน  

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 9 ร้อยละ 
A 6 66.67 

B+ 3 33.37 

B 0 0.00 
C+ 0 0.00 

C 0 0.00 
D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 
F (ขาดสอบ) 0 0.00 

 

2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ:  ไม่มี 

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
 มีการมอบหมายงาน/กิจกรรมกลุ่ม ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน จึงอาจควบคุมเวลาได้ยาก 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี  
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4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ในระหว่างการเรียนการสอน มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ โดย
พิจารณาจากการสอบถามนักศึกษา  การ
ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย  ซึ่งภายหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา 
เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้
คะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึง
การท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าคณะฯ เป็นผู้พิจารณา 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือพิจารณาข้อสอบกลางภาค 
และข้อสอบปลายภาค รวมถึงพิจารณา
วิธีการให้คะแนน  

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรายวิชา 
และส่งให้คณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งสรุปผลว่า
เป็นไปตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนดไม่มีการ
ปรับแก้ใด ๆ 

 มีการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 
นักศึกษาบางคนมีอุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมส าหรับการ
เรียน กล่าวคือ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพต่ า การ
ประมวลผลท าได้ล่าช้า  

ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  

นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่ต้องฝึกปฏิบัติโดยการ login เข้าไป
ยัง Server ภายในบริษัทของวิทยากรที่มีการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ดังกล่าว 

ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถกลับมาทบทวนใน
ภายหลังได้ 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ไม่มี 

  

หมวดที่  หมวดที่  55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1  ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  
 ไม่มีข้อวิพากย์จากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :  
ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น:  
ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  
ไม่มี 
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หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา:  
รายวิชานี้เปิดสอนเป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของ

รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 

การด าเนินการในการปรับปรุงรายวิชา ผลการด าเนินการ 
จัดท า E-learning ของรายวิชาดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นการเปิดการศึกษาในปีแรกของหลักสูตร 

ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

เพ่ิมกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาท างานร่วมกันใน
คาบเรียน โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติท าตัวอย่าง
โจทย์ในชั้นเรียน 

เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
ระหว่างนักศึกษา 

จัดท าโครงงานของรายวิชา โดยมีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการในลักษณะงานวิจัย โครงการ
ยุวชนอาสา ประจ าปีการศึกษา 2563 มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนและมอบหมายให้
นักศึกษาได้น าความรู้และทักษะความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดในรูปแบบของสื่อวิดีทัศน์ 

นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความสามารถในการหาความรู้
เพ่ิมเติม มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 

ให้นักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการ AI และ Big data 
กองทัพเรือ ประจ าปี 2564 แบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบสารสนเทศนิทรรศการเสมือนจริง ( Virtual 
exhibition) 

นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความสามารถในการหาความรู้
เพ่ิมเติม มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 

มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ทางด้านการท าธุรกิจ และการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจ 
มาร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ ERP 
มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะให้กับนักศึกษา  

เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ในด้านนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ (Innovation and creativity) 
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

หากในปีการศึกษาถัดไป สถานการณ์การแพร่ระบาดชอง
ไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง นักศึกษาสามารถเดินทางไป
ร่วมงานนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ ในสถานที่จัดงาน
จริง บรรยากาศจะส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการซักถามข้อ
สงสัยได้โดยตรงจากวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะ
ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ 

ปีการศึกษาถัดไป อาจารย์ผู้สอน 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

สนับสนุนให้เชิญ อาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการท าธุรกิจและการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจ มาร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา  

 
 

 
สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กบั 

การบริการวชิาการการวจิยัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรม 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตร/กลุ่มวิชา ปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชา วิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาที่บูรณาการ AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ 

นักศึกษาหลักสูตร/คณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ช้ันปีท่ี 2 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบูรณาการ อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์และอาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล 

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อน้ี) 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูลของผู้สูงอายุ  ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดสลุด อ าเภอบางพลี จัดหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชนอาสามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสลุด  (รพ.สต.วัดสลุด)  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจัยปีการศึกษา 2563 

 

เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ ์
4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) 

ด้วยรายวิชา AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบรายวิชาเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับงานทางด้านธุรกิจได้  โดยจากการที่ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาทาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ประจ าปี 
2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง 
อว. ที่มีความมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความรู้จากวิชาชีพท่ีเรียนไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน โดย
ด าเนินการจัดท าโครงการภายใต้ช่ือ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดสลุด  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชนอาสา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งผู้รับผิดชอบเห็นว่าเครื่องมือในการพัฒนาผลงานในโครงการยุวชนอาสานั้น
มีความเหมาะสมในการน ามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาได้ ทั้งในเรื่องของกระบวนการพัฒนา
โครงงานทางด้านธุรกิจรวมถึงการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับโครงงานท่ีพัฒนา โดยนักศึกษาจะได้รับ
แนวคิดและมุมมองในการพัฒนาโครงงานวิจัย รวมถึงการน าไปใช้ส าหรับการบริการวิชาการได้อีกด้วย  
 

 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

 ไม่มีเน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ีเปิดสอนเป็นคร้ังแรก   
6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

6.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัย 

6.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสม 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาบูรณา
การกับการพัฒนาโครงงานรายวิชาได้อย่างน้อยระดับมาก 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

เกิดองค์ความรู้จากการบูรณาการ 1 เรื่อง 3 เรื่อง 
 

8. ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ(อธิบายโดยละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบได้มีการใช้ ADDIE Model หรือกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน มาใช้ในการบูร
ณาการโดยมีขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนของ The 
ADDIE Model 

ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
(Analysis): A 
 

วิเคราะห์ความต้องการและขอบเขตในการจัดการเรียนการสอน  
โดยในกระบวนการนี้ผู้สอนได้วิเคราะห์ความต้องการในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยโดยได้วิเคราะห์ประเด็นที่
ต้องการบูรณาการและเล็งเห็นว่ารายวิชา  AI2203 มีการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก จึงได้น ากระบวนการวิจัยจากโครงการยุวชน
อาสาที่ด าเนินการร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นจุดเริ่มต้น เนื่องจากเห็นว่าเป็น
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียน ผู้สอน สถาบัน และชุมชน โดยได้เลือกเช่ือมโยงกระบวนการในการพัฒนาโครงการ
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาโครงงาน มาบูรณาการเพื่อให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการพัฒนา
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โครงงานอื่น ๆ ได้ 

ขั้นตอนการออกแบบ 
(Design) : D 

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ผู้เรียน กระบวนการเป้าหมายที่จะบูรณาการแล้ว ผู้รับผิดชอบได้ท าการออกแบบการบูรณาการโดยประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 

1) การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ การเลือกสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

2) ชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัยและการบริการวิชาการในรูปแบบของ

การจัดท าโครงงานย่อย  

3) ผู้สอนถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการท าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่โปรแกรม 

Appsheet 

4) ให้นักศึกษาด าเนินการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาโครงงาน 

5) การน าเสนอโครงงานจัดท าเป็นคลิปเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจต่อไป 

6) การประเมินผล 

ขั้นตอนการพัฒนา 
(Development) : D 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบการบูรณาการไว้ โดยในส่วนของการ
พัฒนาระบบงานได้แบ่งกิจกรรมการพัฒนาระบบงานออกเป็นงานย่อย ๆ ดังนี ้

1) ให้นักศึกษาจับกลุ่มและท าการประชุมเพื่อท าการคัดเลือกหัวข้อที่สนใจจะศึกษา 

2) นักศึกษาท าการศึกษาต่อยอด และเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ผู้สอน 

3) นักศึกษาออกแบบการท างาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในทีม 

4) นักศึกษาท าการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับระบบ 

5) พัฒนาโครงงานด้วยโปรแกรม Appsheet 

ขั้นตอนการน าไปใช้ 
(Implementation) : 
I 

เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ออกแบบแล้วเสร็จ ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน และมีการให้ผลสะท้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงผลงานในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานในแง่มุมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา นอกจากนี้ยังได้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ต่อยอดร่วมกับงานของหลักสูตร เช่น การวางแผนการ
พัฒนาระบบการยืมคืนครุภัณฑ์ภายในสาขาวิชาฯ อีกด้วย 

ขั้นตอนการ
ประเมินผล 
(Evaluation) : E 

มีการประเมินผลการด าเนินในภาพรวมเพื่อน าไปปรับปรุงส าหรับการบูรณาการในครั้งถัดไป โดยผู้รับผิดชอบท าการสรุปผลการบูรณาการ
พร้อมข้อเสนอแนะทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนกับการบูรณาการในด้านต่าง ๆ ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

1) นักศึกษาได้รับแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาโครงงานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2) ได้น ามุมมองของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสะท้อนมุมมองความคิดที่แตกต่าง เพื่อสร้างเสริม

ประสบการณท์างด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

3) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงงานในรายวิชา รวมถึงโครงงานพิเศษได้อีกด้วย   

ประโยชน์ท่ีอาจารย์ได้รับ 

1) ได้แนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการ 
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2) ได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในมุมมองที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมา และน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับการเรียนการสอน

ในครั้งถัดไปได ้

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การด าเนินกิจกรรมจึง
เป็นรูปแบบ Online นักศึกษาไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพื่อปฏิบัติได้จริง เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านของการลงพื้นที่ ดังนั้น
ส าหรับการบูรณาการในครั้งถัดไปอาจออกแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสถานการณ์ในการเรียนการ
สอนมากขึ้น และหากมีโอกาสควรให้นักศึกษาได้มีการลงพื้นที่จริง ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการท างานจริงเพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคยกับกระบวนการในการพัฒนาระบบมากยิ่งขึ้น 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป 
 

เป็นการน าประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอีกทั้งเพิ่มเติมหัวข้อและการพัฒนา
ระบบงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นตัวอย่างของรูปแบบการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนที่ด ี

 

 

ลงช่ือ......อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้.........................................................(ประธานกลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร) 
 

ค าช้ีแจง 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีบูรณาการ

เพื่อประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

วิชา/หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของ

รายวิชาที่บูรณาการ 

หมายเหตุ :  
1. ระบุการบูรณาการได้ / หรือไม่ได้ ไว้ใน มคอ.5 

2. ส่ง มฉก.วท.032 มายังคณะ (ทั้งนี้ จะไดด้ าเนินการรวมรวบประชาสัมพันธ์ผ่าน website KM ของคณะ) 
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