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คานา
ร า ย ล ะ เอี ย ด ร า ย วิ ช า 1500110 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร (English for
Communication) ที่ได้ทาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์
คาศัพท์ การใช้ถ้อยคาสานวน การออกเสียงและความรู้ทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้น การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้และกรณีศึกษาจากกิจกรรม
การเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่ มเติม
จากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
1/2559
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
29 พฤษภาคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
1.2) เพื่อให้มคี วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
1.3) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารโดยเน้นการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
1.4) เพื่อให้มีการประเมินและพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.5) เพื่อกระตุ้นให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.7) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตรย์ทรง
เป็นประมุข
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1.8) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
1.9) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพโดยรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงาม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการประเมิน
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน
2.1 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน ดังนี้
1) มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และเคารพกฎ ระเบียบในการเรียนรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่
2) มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการฝึกฝน
3) มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) มีศีลธรรม รักษาความซื่อสัตย์ เผื่อแผ่และแบ่งปัน
5) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
6) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1) สามารถฝึกฝน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการการฟังและการพูด
2) ปฏิบัติการการฟังและการพูดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ การใช้ถ้อยคาสานวน การออกเสียงและความรู้ทาง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสาร
Practice communicative English for everyday life. Develop English
listening, speaking, reading and writing skills. Study English grammar, vocabulary,
expressions, pronunciation and English native speaking culture for communication.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การศึกษาด้วย
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
ตนเอง
45 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
จานวนเวลาให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนให้
คาปรึกษานักศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ เป็นรายกลุ่ม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตัวเอง
1.2 วิธีการสอน
1) ให้ผู้เรียนรับรู้กติกา ข้อตกลงในการเรียนการสอน และทราบตารางเวลากิจกรรมวิชาการ
ประจาวิชา เพื่อสร้างวินัยต่อตนเอง
2) ให้ผู้เรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสาต่อสังคม
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่ม และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การทา
รายงาน การทาโครงการ เพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้างค่านิยมเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก
4) ให้ผู้เรียนเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดข้อ
สงสัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ความมีวินัยจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน โดยใช้แบบบันทึกการเข้าเรียน
2) การนาเสนอรายงาน และการทาโครงการ
3) กระบวนการในการทางานกลุ่มก่อนงานสาเร็จลุล่วง
4) ประเมินโดยให้ นักศึกษาประเมินตนเองรวมทั้งอาจารย์ สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความเข้าใจในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture)
2) สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีสัมฤทธิผล
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
2) จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)
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3) จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
4) การจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน ( Project base Learning)
5) การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมนา (Seminar)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์แสดงออกด้านพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ทดสอบย่อยหลังการเรียนแต่ละหัวข้อการสอน
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณาการ หลักการใช้ และการฝึกทักษะทางภาษาผ่านบท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวันในแต่ละบทเรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการณ์การแสดงออกด้านทักษะการใช้ภาษาในชั้นเรียน ผ่านแบบประเมินพฤติกรรม
2) เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics
3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4) มีการศึกษาค้นคว้าและสามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายการทางานกลุ่ม (Project Work)
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2) สังเกตการแสดงออกในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) สังเกตพฤติกรรมด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4) สังเกตพฤติกรรมการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) กาหนดให้มีการนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
2) ประเมินการนาเสนอทั้งด้านการวิเคราะห์ ค้นคว้า และตีความ
3) ประเมินการนาเสนอผลงานโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี
4) ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

วัตถุประสงค์
( รายบท )
1.เพื่อ
เสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดี
และสร้าง
บรรยากาศใน
การเรียน
ภาษา
2. เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ใช้ประโยค
ทักทาย
3. การใช้
ภาษาเพื่อขอ
ข้อมูลส่วนตัว
การตอบ
คาถามอย่าง
สั้น ( Short
answer)
4. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความมั่นใจใน
การใช้
ภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้
1. นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษา
2. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถใช้
ประโยคทักทาย ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3. นักศึกษาสามารถสื่อสาร
โดยใช้สานวนภาษาเพื่อขอ
ข้อมูลส่วนตัวและสามารถ
ตอบคาถามอย่างสั้น
( Short answer) ได้
4. นักศึกษาเกิดความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ เครื่องมือ
การวัดผล
ในการสอน
1. แนะนารูปแบบการเรียน - แนวการสอน
-- การมีส่วนร่วมใน
การสอนรายวิชา
- หนังสือเรียน Interactive
การทา กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English
สนทนาโต้ตอบ
รายวิชา
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- แบบฝึกหัด
- อธิบายกิจกรรมการเรียน - สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
การสอนในแต่ละราย
คาบรรยาย
สัปดาห์
- แหล่งข้อมูล
-อธิบายเกณฑ์การวัดและ
https://www.youtube.co
ประเมินผลในรายวิชา
m/watch?v=cQnD3qJiJPo
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( วีดีโอGreeting
โดยละเอียด
conversation )
2.กิจกรรมละลายพฤติกรรม - ใบงาน Find Someone
- กิจกรรม Find some
Who
who :ผูส้ อนให้ผู้เรียนเล่น
เกม Find some who
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
Find some who :ทบทวน
คาศัพท์ สานวนต่างๆ
โครงสร้างประโยค ที่ปรากฏ
ใน ใบงานกิจกรรม
3. Unit 1
- ผู้สอนให้นักศึกษาดุวีดโี อ
เกี่ยวกับสานวนและปรโยค
ต่างๆที่ใช้ในการทักทาย
- ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่มช่วยกันสรุป
สานวนต่างๆที่ปรากฏใน
วีดีโอ
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- ผู้สอนอธิบายโดยการ
ยกตัวอย่างสถานการณ์
-ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
Role play โดยมีส่วนร่วมม
ในการคิดคาทักทายและ
อาลาเป็นภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาฝึกการสนทนา
โต้ตอบโดยใช้สานวนในการ
ทักทาย
4.ทบทวนโครงสร้างพื้นฐาน
ของคากริยาหลักใน
ภาษาอังกฤษ
( v.to be, v. to have, V.
to do)
5. ทบทวนความเข้าใจพร้อม
ทาแบบฝึกหัดใน
workbook
6.ฝึกทักษะการฟัง
2

1. เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจใน
การใช้
“there
is…”,
“there
are…”
2. เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจใน
การใช้คาศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัวได้
3.เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้
ภาษาได้อย่าง
มั่นใจและ
สามารถ
บรรยาย
เกี่ยวกับ
สมาชิกใน
ครอบครัวได้
4. เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจใน
การใช้

1. นักศึกษาสามารถใช้
There is และ และ There
are ในการบรรยายประโยค
จากภาพได้
2. นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครัว
3. ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่าง
มั่นใจและสามารถบรรยาย
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
ได้
4ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
การใช้ Possessive
adjective และ Possessive
pronoun

Unit 2
1.ผู้สอน นาเข้าสู่บทเรียน
โดย
ให้ผู้เรียนศึกษาคาศัพท์
สานวนที่เกี่ยวกับ Family
member จากวีดีโอ
2. ผู้สอนใช้คาถามนาเพื่อให้
นักศึกษาอธิบายคาศัพท์
เกี่ยวกับครอบครัว
3. ให้นักศึกษาทากิจกรรม
Family gap.
- ให้นักศึกษาทางานเป็นคู่ (
pair work) กาหนดให้เป้น
Student Aและ B แจกใบ
งาน A sheet ให้ Student
Aและ B sheet ให้
Student B
- สรุปกิจกรรม: คาศัพท์ใหม่
ที่พบและตรวจสอบความ
ถูกต้อง
4. ผู้สอนใช้คาถามเพื่อตรว
สอบความเข้าใจเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่กาหนดให้ เพื่อ
โยงเข้าสู่การใช้ Possessive

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ คา
-พงศาวลีคา- ตัวอย่างแผนภูมิ
ครอบครัว
- แหล่งข่อมูล
https://www.youtube.co
m/watch?v=eQaS-p6_63s
- ใบงาน Jack’s family A
and B
- ใบงานReading เรื่อง My
family
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Possessive
adjective
และ
Possessive
pronoun

3

1.พัฒนาการ
ใช้ภาษาเพื่อ
สอบถาม
ข้อมูลเกีย่ วกับ
ตนเองบุคคล
อื่น
2. เพื่อ

1. ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อ
สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
ตนเองบุคคลอื่น
ได้อย่างถูกต้อง
2.ผ้เรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
การให้ข้อมูลและบรรยาย
ลักษณะบุคคลได้

adjective และ
Possessive pronoun
- Jeremy has one son .
Is his son a student?
- ผู้สอนอธิบายหลักการใช้
Possessive adjective
และ Possessive pronoun
- ผุ้สอนใช้คาภาม Is your
mother a doctor. Is his
brother a student?
4. ผู้สอนแจกใบงานเรื่อง
My family ให้เวลาในการ
อ่าน 5 นาทีหลังจากนั้นให้
ผู้สอนใช้คาถามเพื่อสอบถาม
ความเข้าใจ
- How many people are
there in this family,
who are they?
- Are there any family
rules in this family?
5. ผู้สอนใช้คาถามนาเพื่อ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สมาชิกในครอบครัวเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
โดยใช้ สานวน How may,
Is there and are there
6. สรุปการใช้ Is there and
are there พร้อมทา
แบบฝึกหัด
7.นักศึกษาเขียนแผนภูมิ
ครอบครัวของตัวเอง สุ่ม
เลือกนาเสนอหน้าชั้น
- นักศึกษาพูดบรรยาย
สมาชิกในครอบครัว
โดยใช้ There is และ
There are
Unit 3
1.ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
ใช้กิจกรรม Find
someone who เพื่อให้
นักศึกษาสังเกตการใช้
ประโยคเพื่ออธิบายลักศณะ
ของบุคคล

- หนังสือเรียน Interactive
-- การมีส่วนร่วมใน
English
การทากิจกรรม
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
สนทนาโต้ตอบ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ - การนาเสนอ
คา
ข้อมูล
-พงศาวลีคา- ตัวอย่างแผนภูมิ - แบบฝึกหัด
ครอบครัว
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พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการให้
ข้อมูลและ
บรรยาย
ลักษณะบุคคล
ได้

4

1. พัฒนาการ
ใช้ภาษาเพื่อ
สอบถาม
ข้อมูลเยวกับ
ตนเองและ
สมาชิกใน
ครอบครัว
2. เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจใน
การ
ใช้Present
Simple และ
Continuous
Tense

1. ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อ
สอบถามข้อมูลเยวกับตนเอง
และสมาชิกในครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
การใช้Present Simple
และ Continuous Tense
3. ผู้รียนใช้ adverb of
frequency เพื่อสนทนา
เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได้
อย่างมั่นใจ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิทักษะ
การฟังและเข้าใจสามารถ
สรุปใจความจากสิ่งที่ฟังได้

-

ผู้สอนอธิบายคาศัพท์
และโครงสร้างภาษาที่
ใช้ในการบอกลักษณะ
บุคคล
- กิจกรรม Who is
who ผูส้ อนใช้
กิจกรรม Who is
who ? ใน Power
point ประกอบการ
ตั้งคาถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
2.ผู้สอนให้ผเู้ รียนดูวีดีโอ
เกี่ยวกับการอธิบายลักษณะ
บุคคลพร้อมทั้งอธิบาย
เพิ่มเติม
- ผู้สอนให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการพูด
เพื่อบรรยายลักษณะของ
ตนเองและผู้อื่นเป็น
ภาษาอังกฤษ ผู้สอนสุ่ม
เลือกนักศึกษามานาเสนอ
3.Detective Game ให้
ผู้เรียนทากิจกรรม
Detective Game
- ผู้สอนสรุปกิจกรรมและ
อธิบายเพิ่มเติม

- แหล่งข่อมูล
https://www.youtube.co
m/watch?v=a-qeFD0aWEg
-ใบงาน find someone who
- ใบงาน Detective game
- Smart choice CD

Unit 4 :
1.ผู้สอนนาเข้าสู่บเรียนโดย
ใช้กิจกรรม Bingo game
เพื่ออธิบายคาศัพท์เกี่ยวกับ
อาชีพ
- นักศึกษาเล่นเกมส์
“Guess Who?”
โดยผู้สอนอธิบาย
ลักษณะอาชีพต่างๆ
แล้วให้นักศึกษา
สันนิษฐานว่าแต่ละ
บุคคลประกอบอาชีพ
อะไร
- ครูผสู้ อนอธิบาย

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
- คอมพิวเตอร์และอินเทอร์
เนท
- แหล่งข้อมูล:
https://www.eslpartyland.
com/quizcenter/jobs.htm
( เพื่อใช้ในกิจกรรม Guess
who? )
- ใบงาน Find

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

-- การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
สนทนาโต้ตอบ
- แบบฝึกหัด
- การทดสอบการ
ฟัง
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3. ส่งเสริมให้ 5.ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง
เกิคความ
และสามารถเข้าใจสื่อสารใน
เข้าใจในการ สิ่งทีฟ่ ังได้
ใช้ adverb
of
frequency
เพื่อสนทนา
เกี่ยวกับ
กิจวัตร
ประจาวัน
4. เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง
พูดเพื่อใช้ใน
การถามตอบ
เกี่ยวกับอาชีพ
ได้

โครงสร้างภาษาที่
เกี่ยวกับการบอก
อาชีพ
- นักศึกษาบรรยาย
อาชีพของสมาชิกใน
ครอบครัว
2.Find someone who
adverb of frequency
game
- ผู้สอนแจกใบงาน
Find someone
whoให้ผเู้ รียน ฝึก
ปฏิบัติทักษะการฟัง
พูด
- ผู้สอนสรุปกิจกรรม
พร้อมอธิบาย
โครงสร้างไวยากรณ์
- บรรยายกิจวัตร
ประจาวัน ( diary)
โดยใช้ Adverb of
frequency
( Frequency game )
2.Smart Choice time
activity
- ผู้สอนแจกใบงานเพื่อ
ปฏิบัติทักาะการฟัง

-

someone who
adverb of
frequency game
ใบงาน Smart
Choice

5

1. เพื่อให้
ผู้เรียนสานวน
ในการบอก
เวลาได้อย่างถุ
กต้อง
3. เพื่อให้
ผู้เรียน
สามารถใช้
preposition
of time ใน
การ อธิบาย
เกี่ยวกับเวลา

1.ผู้เรียนสามารถใช้สานวน
ในการบอกเวลาได้อย่างถุ
กต้อง
3. ผู้เรียนสามารถใช้
preposition of time ใน
การ อธิบายเกี่ยวกับเวลา

ฝึกทักษะการฟัง
เกี่ยวกับสานวนภาษา
ที่ใช้ในการถามอาชีพ
Unit 5:
1.
ผู้สอนนาเข้าสู่
บทเรียนโดยใช้กิจกรรม
Bingo game telling the
time
- ผู้สอนอธิบายการบอกเวลา
เป็นภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาฝึกถาม-ตอบ
เวลากับเพื่อน ในห้องเรียน
- ผู้สอนใช้ preposition
game ให้ผู้เรียนเล่นเกม
สานวนเวลากับ
preposition หลังจากกนั้น

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
แหล่งข้อมูล:http://www.esl
gamesplus.com/prepositi
ons-of-time-esl-grammarinteractive-game/ (
Preposition game )
แหล่งข้อมูล:http://eduteac

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

- การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
สนทนาโต้ตอบ
- แบบฝึกหัด
- การทดสอบการ
ฟัง
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ตรวจสอบและสรุปหลักการ
ใช้ร่วมกัน
- ทาแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบฝึกหัด

h.es/videos/basiccommunication/17ordering-food.html ( ใช้ใน
การเปิดวีดีโอเกี่ยวกับการสั่ง
อาหาร)
2. Smart Choice ฝึก
แหล่งข้อมูล
ทักษะการฟัง
-ใบงาน Bingo Telling the
time
- Smart choice activities
1. ผู้เรียนสามารถใช้สานวน
Unit 6:
- หนังสือเรียน Interactive
- การมีส่วนร่วมใน
ในการสั่งอาหารได้อย่าง
1.
ผู้สอนนาเข้าสู่
English
การทากิจกรรม
ถูกต้องเหมาะสม
บทเรียนโดยให้นักศึกษาดู - ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
สนทนาโต้ตอบ
วีดีโอเกี่ยวกับการสั่งอาหาร - สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ - แบบฝึกหัด
พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาร่วมกัน คาบรรยาย
-- ผู้สอนอธิบายคาศัพท์
แหล่งข้อมูล:http://eduteac
และโครงสร้างเกี่ยวกับ
h.es/videos/basicอาหารและการสั่งอาหาร
communication/17- นักศึกษาจับคู่สมมติ
ordering-food.html ( ใช้ใน
บทบาทเป็นบริกรและลูกค้า การเปิดวีดีโอเกี่ยวกับการสั่ง
จากนั้นผู้สอนสุ่มเลือก
อาหาร)
ออกมานาเสนอ
แหล่งข้อมูล

6

1.เพื่อให้
ผู้เรียน
สามารถใช้
สานวนในการ
สั่งอาหารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

7

1. เพื่อให้
1. ผู้เรียนสามารถใช้สานวน
ผู้เรียนใช้
ในการถามตอบและให้ข้อมูล
สานวนในการ
เกี่ยวกับทิศทาง
ถามตอบและ
ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ
ทิศทาง

Unit 8:
1.ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
ใช้ Robot game
- ให้นักศึกษาออกมาหน้าชั้น
ปิดตาและปฏิบตั ตามคาสั่ง
ของผู้สอนอย่างง่ายๆ :
Turn right, Touch the
thing on your left etc
2.
ผู้สอนอธิบายศัพทื
สานวนและการถามตอบ
การบอกทิศทางเพื่อแนะนา
คาศัพท์เข้าสู่บทเรียน
3. นักศึกษาเล่น
Detective Game
(Treasure Hunt)
โดยให้นักศึกษาคน
หนึ่งบอกทางตาม
แผนที่ ส่วนนักศึกษา
อีกคนหนึ่งศึกษาตาม
แผนที่แล้วบอกให้ได้

หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
- แผนที่
- ใบงาน Detective Game
(Treasure Hunt)

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

การมีส่วนร่วมใน
การทา
กิจกรรม
- ตรวจแบบฝึกหัด
และสมุดบันทึก
การเรียน
- ทดสอบการฟัง
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9

ว่าจุดหมายปลายทาง
ที่เพื่อนบอกนั้นเป็นที่
ไหน
4. Smart choice Time
ฝึกปฏิบัติทักษะการ
ฟัง
1.เพื่อให้
.1เผู้เรียนใช้สานวนในการ
Unit 9
ผู้เรียนใช้
สนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่าง
1. ผู้สอนนาเข้าสู่
สานวนในการ ถูกต้อง
บทเรียนโดยให้
สนทนาทาง 2.ผู้เรียนใช้present
นักศึกษาดูวีดีโอ
โทรศัพท์
continuous ด้อย่างถูกต้อง
เรื่อง making a
2. เพื่อฝึกและ
phone call และ
ทบทวนการใช้
สังเกตสานวนการ
present
ใช้ภาษา
continuous
2. ผู้สอนอธิบาย
คาศัพท์และ
โครงสร้างภาษาที่
ใช้ในการสนทนา
ทางโทรศัพท์
3. 3. นักศึกษาสมมติบทบาท
การคุยโทรศัพท์ จากนั้น
ผู้สอนจะสุ่มเลือกให้
นักศึกษานาเสนอ
4. 4.แสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการสนทนาง
โทรศัพท์
5. – ทดสอบการฟัง
6. 5. Smart choice

1. เพื่อฝึกการ
ใช้สานวนใน
การซื้อขาย
2. เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการใช้
ภาษาเพื่อ
สอบถามราคา

1. ผู้เรียนใช้สานวนในการ
Unit 10
ซื้อขายได้
How much is it?
2. ผู้เรียนมีพื่อส่งเสริม
1.ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
ความสามารถในการใช้ภาษา ให้ผ้เู รียนดุวีดโี อเกี่ยวกับการ
เพื่อสอบถามราคา
ซื้อขาย สังเกตศัพท์สานวน
ต่างๆผูส้ อนอธิบายคาศัพท์
และโครงสร้างภาษาที่ใช้ใน
การซื้อของ
2. 2.นักศึกษาฝึกแต่งประโยค
สนทนาและแสดงบทบาท
สมมติเป็นผู้ซื้อ และเป็น

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
- หนังสือแบบฝึกหัด
- - แหล่งข้อมูล
(https://www.youtube.co
m/watch?v=
566NhAKSbRc ) ใช้ในการ
ฝึกสานวนทางโทรศัพท์

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
- หนังสือแบบฝึกหัด
- - แหล่งข้อมูล
https://www.youtube.co
m/watch?v=9rUBucP3Nb
U
(ใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับ

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

- การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
สนทนาโต้ตอบ
- ตรวจแบบฝึกหัด
และสมุดบันทึก
การเรียน
- ทดสอบการฟัง

- การมีส่วนร่วมใน
การทา กิจกรรม
สนทนาโต้ตอบ
- ตรวจแบบฝึกหัด
และสมุดบันทึก
การเรียน
ทดสอบการฟัง
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1. เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
เกี่ยวกับ past
simple
tense
2. เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง
พูดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต

11

1. เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
ทางด้าน
วัฒนธรมตะ
วันตก
2. เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
เกี่ยวกับ
future
simple
tense
3. เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง
พูดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต

12
13

คนขาย จากนั้นผูส้ อนจะสุ่ม
เลือกให้นักศึกษานาเสนอ
3. Smart Choiceทดสอบ
การฟัง
4.
1. ผู้เรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับ Unit 11
past simple tense และ
What did you do last
ใช้ได้อย่างถูกต้อง
weekend?
2. ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ 1.ผู้สอนนาข้าสู่บทเรียนโดย
ฟังพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ ใช้ Bingo irregular verb
เกิดขึ้นในอดีตและสามารถ -สรุปกิจกรรมโดยการ
เล่าเรื่องราวในอดีตได้อย่าง อธิบายคาศัพท์และ
มั่นใจ
โครงสร้าง Past form
2. ฝึกการเขียนเล่าเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในอดีต
3.นักศึกษาฝึกเขียนเล่า
กิจกรรมทีต่ นทาในสัปดาห์ที่
แล้ว จากนั้นผูส้ อนจะสุ่ม
เลือกให้นักศึกษานาเสนอ
5. ทาแบบฝึกหัดใน
หนังสือแบบฝึกหัด
1. ผู้เรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับ Unit 12
Future simple tense
What will you do on
และใช้ได้อย่างถูกต้อง
X’mas?
2. ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ
1.ผู้สอนนาข้าสู่บทเรียน
ฟังพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ โดยใช้ Bingo irregular
เกิดขึ้นในอดีตและสามารถ verb
เล่าเรื่องราวในอดีตได้อย่าง -สรุปกิจกรรมโดยการ
มั่นใจ
อธิบายคาศัพท์และ
โครงสร้างfuture simple
tense
-ทาแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบฝึกหัด

1. ผุ้เรียนสมารถแสดงถึง
ศักยภาพทาการใช้ภาษาได้
อย่างเต็มความสามารถ
1. ผุ้เรียนสมารถแสดงถึง
ศักยภาพทาการใช้ภาษาได้
อย่างเต็มความสามารถ

การซื้อขาย)

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
- หนังสือแบบฝึกหัด

-- ตรวจแบบฝึกหัด
และสมุดบันทึก
การเรียน

- หนังสือเรียน Interactive
English
- ซีดีเสียงประกอบหนังสือ
- สื่อเพาเวอร์พอยต์ประกอบ
คาบรรยาย
- หนังสือแบบฝึกหัด

-- ตรวจแบบฝึกหัด
และสมุดบันทึก
การเรียน

นาเสนอ Project
นาเสนอ Project

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

- การทดสอบการ
พูดและการ
นาเสนอผลงาน
- การทดสอบการ
พูดและการ
นาเสนอผลงาน
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ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัว
Grammar test
-Present simple tense
- past simple
- future simple
Vocabulary quiz
Listening test

15 ก.ค
2559

ทบทวนเนื้อหาเพื่อใช้ในการ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1. Class Attendant. (การมี
1.1 ข้อ 2, 3
ส่วนร่วมในกิจกรรมและ
2.1 ข้อ 3, 4
พฤติกรรม จริยธรรมการเรียน) 3.1 ข้อ 3, 4
4.1 ข้อ 4
2. Assignments
2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด Workbook เป็น
การบ้าน
2.2 มอบหมายงานตามกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะและฝึกความ
รับผิดชอบ
3. ทดสอบการฟัง

4. Thai festival and culture
project

วิธีการประเมิน

ครั้งที่
ประเมิน
1-14

10 %

2-13

10 %

1.Language Proficiency

6

10%

1. Presentation and
Speaking Skills
- Body language (eye

6-12

20%

- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุก
ครั้ง
1.1 ข้อ 2, 3
- การเก็บคะแนนจากการ
2.1ข้อ 1, 2, 3 ตรวจแบบฝึกหัด (
3.1 ข้อ 4
Workbook) และงานที่
4.1 ข้อ 1
มอบหมายในแต่ละครั้ง
5.1 ข้อ 1,2,3,5 (อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
1.1 ข้อ 2, 3
1.2 ข้อ 1, 2,
3,4
3.1 ข้อ 3
4.1 ข้อ 3
5.1 ข้อ 1,3
1.1 ข้อ 2,3
2.1 ข้อ 1, 2, 3,
4

-การทดสอบการ
ฟัง
-การทดสอบ
คาศัพท์
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3.1 ข้อ 3,4
4.1 ข้อ 1, 2,
3,4
5.1 ข้อ 1, 2,
3,5

5.Vocabulary test
6. Grammar test

6. ทดสอบปลายภาคเรียน

contact, gesture, etc.)
- Clear organization
(Introduction, body and
conclusion)
- Information is
organized in a clear,
logical way.
- All content
throughout the
presentation is
accurate.
1.3 3
- เขียนตามคาบอกก่อน
1.4 ข้อ 1, 2, 4 เรียน จานวน 10 คา/ครั้ง
3.1 ข้อ 3
1.1 ข้อ 2
- ทดสอบหลักไวยากรณ์
2.1 ข้อ 1, 2,
Present tense
3,4
Past simple tense
3.1 ข้อ 3, 4 Future tense
1.1 ข้อ 2
2.1 ข้อ 1, 2,
3,4
3.1 ข้อ 3, 4

ทดสอบ

2-14

10%
10 %

15

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Suan Dusit Rajabhat University. (2013). Listening and Speaking in Real Life
Situations. Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชุดการสอนวิชา Listening and Speaking in Real Life Situations ประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการสอน, หนังสือแบบฝึกหัด และแผ่นเสียงประกอบ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Adams, Carl R. and Toyama, Setsuko J. (2000). Journeys. Listen and Speak.
Singapore: Pearson Education.
Baruch, J. (2005). Grammar Made Simple. Singapore: C.O.S.
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Bowler. B, and Parminter, S. (2005) Network (Student’s Book1). New York: Oxford
University Press.
Gomm, H. and Hird, J. (2002). Inside Out. Oxford: McMillan.
Greenall, S. (1995). Reward: Intermediate. Oxford: Macmillan.
Jones, L. (2002). Let’s Talk 3. New York: Cambridge University Press.
Kirkpatrick, B. (2003). English in Context: Popular Sayings. Singapore: B & Jo.
Lee. L, (1992). Perspectives 2000. NP: Heinle & Heinle.
McCarthy, M., McCarten, J., and Sandiford, H. Touchstone. (2005). New York:
Cambridge University Press.
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press.
Oxenden, C., Latham-Koenig, C., and Seligson, P. (2005). New English Life (Preintermediate Student’s Book). Oxford: Oxford University Press.
Richard, Jack C. et al (1995). New Person to Person. Oxford: Oxford University Press.
(1993). Interchange English for International Communication. Great Britain: Redwood
Press Limited.
Richards, Jack C. and Sandy, C. (1998). Passages: An Upper-level multi-skills course. New
York: Cambridge University Press.
Somsamai, Tuangporn. (2004). Business Culture in English 2, ( 2nd): Suan Dusit
Rajabhat University Book Center Project.
Summers, D., et al. (2003). Longman Dictionary of Contemporary English. Essex:
Pearson Education Limited.
Watchyn-Jones.(1986). Second Impact. London: Penguin Books.
English Program, (2004). English for Communication and Information Retrieval (2nd)
Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project.
Suan Dusit Rajabhat University, (2006) Communication in English Language Book 1
Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project.
Suan Dusit Rajabhat University. (2007). Interactive English.Bangkok : Suan Dusit Rajabhat
University Book Center Project.
Website:
[Online].Available:http://e-learning.dusit.ac.th/
[Online].Available:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
[Online].Available:http://www.englishclub.com/learn-english.htm
[Online].Available:http://www.usingenglish.com/
[Online].Available:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
[Online].Available:http://www.eslmonkeys.com/student/esl_learning.php
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นั กศึ กษาทุ กคนประเมิน ประสิ ทธิผ ลของรายวิช า ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรีย น
สื่ อ การสอน และผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
ทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอน
จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) The Development of the Standardized Test in General
Education Course (English for Communication)”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และคณาจารย์ผู้สอนมีการจัดการประชุม
ร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการ
ให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา
ส่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาค
เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
- ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
- แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับหัวหน้าตอนเรียนทุกตอนเรียน
- นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2559

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

1500116
จริยศาสตร์
(Ethics)
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คานา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาจริยศาสตร์ รหัสวิชา 1500116 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด ความสาคัญทาง จริยศาสตร์ และคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของจริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ในฐานะที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของมนุษย์และสังคมการเมือง
ควรมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพทางศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การฝึก
ปฏิบัติ การศึกษาจากกรณีศึกษาที่ได้ไปให้บริการวิชาการและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
หมวด

1
2
3
4
5
6
7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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25
26
28
32
33
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500116 จริยศาสตร์
(Ethics)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) อาจารย์ฐิติยา เนตรวงษ์ ตอนเรียน E1,F1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
1 มิถุนายน 2551
9.2 วันที่ปรับปรุง
1 สิงหาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้ เข้าใจ ถึงความหมาย ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของวิชาจริย
ศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบสามารถอธิบายถึงบทบาทและความสาคัญของจริยศาสตร์ในฐานะ
เป็นแนวความคิดพื้นฐานเพื่อความเข้าใจปัญหาของจริยธรรมในสังคม ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้
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3. เพื่อให้ ผู้ เรีย นสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบและทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของแต่ล ะ
ทฤษฎี เพื่อสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาสังคมยุคโลกาภิวัฒน์
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถน าความรู้ ข้ อ คิ ด แนวคิ ด จริย ศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาชีวิตประจาวันของตนเองและครอบครัว
2. เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้
ความเข้าใจปัญหาทางจริยธรรมได้
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็ นคุณค่าของการนาจริยธรรมมาใช้
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม
2. เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สั งเคราะห์ และใช้อินเทอร์เน็ต รู้จักเว็บไซต์ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และความเข้าใจปัญหาจริยธรรมได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษามีค วามรู้ พื้ น ฐานจริย ศาสตร์แ ละกระบวนการเสริม สร้างคุ ณ ค่ าทางจริย ธรรม เพื่ อ
ประยุกต์สู่การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีงาม โดยบูรณาการ หลักการสาคัญ ๆ
ดังนี้
- หลักคุณธรรมและจริยธรรมในจริยศาสตร์ตะวันตก
- หลักคุณธรรมและจริยธรรมในจริยศาสตร์ตะวันออก
- ชีวิตที่ดีในทัศนะของจริยศาสตร์ตะวันตก ตะวันออก
- หลักการนาคุณธรรม จริยธรรม วิถีแห่งขันติธรรม สันติวิธี มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
จริยธรรมในสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและคุณค่าของชีวิตในทัศนะของจริยศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา เพื่อเสริมสร้างคุณค่า
ทางจริยธรรม คุณธรรม และการดาเนินชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสามารถประยุกต์หลักการทางจริยศาสตร์ เพื่อ
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมในสังคมยุคโลกาภิวัตน์อย่างสันติสุข
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

งาน
ภาคสนาม
โครงการการศึกษา
ชุมชน

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนให้คาปรึกษาในตอนเรียนของตน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์ในกลุ่มรายวิชาปรัชญา ศาสนา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาจริยศาสตร์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของจริยศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรม ในฐานะที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของมนุษย์และสังคมการเมือง ดังต่อไปนี้
(1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
(2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
(3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การบรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
จริยธรรมในชีวิตประจาวัน
(2) อภิปรายกลุ่ม
(3) กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างประเด็นปัญหาทางจริยธรรมเป็นกรณีศึกษา หรือกาหนดบทบาท
สมมุติ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
(2) การทดสอบ
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น (อภิปรายกลุ่ม)
(4) แบบฝึกปฏิบัติ
(5) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
(2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
(3) มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
(4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กั บศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนิน ชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การจัดการเรียนการสอนพบผู้สอน บรรยาย อภิปราย นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้ปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจาวัน ทากิจกรรมกลุ่ม และซักถามปัญหา
(2) โครงการศึกษาชุมชน (ปัญหาจริยธรรมในสังคม)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(3) แบบทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทฤษฎี การวิเคราะห์
และการประยุกต์ใช้
(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
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(1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดารงชีวิตได้
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การมอบหมายงานให้เป็นกลุ่มในการระดมความคิดในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาและ
นาเสนอผลงาน
(2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case study) ปัญหาทางจริยธรรม และนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
(3) การอภิปรายร่วมกันในประเด็นปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจาวัน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์หลักจริยศาสตร์ในปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจาวัน
(2) วัดผลจากการนาเสนอผลงานและประเมิน (เชิงเหตุผล) ข้ออ้างและการอ้างอิงเหตุผล
สนับสนุนเชิงจริยธรรม
(3) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
(2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
(3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(4) มีการเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น (ภาคสนาม)
(3) การนาเสนอรายงาน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การนาเสนอรายงาน
(2) ประเมินผลงานจากการนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
(5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และการทารายงานเน้นการอ้างอิง
การนาตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศในการค้นคว้า
(2) ประเมินจากรูปแบบการนาเสนอด้วยเทคโนโลยี
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- ปฐมนิเทศนักศึกษา
- แนะนารายวิชาแหล่งข้อมูล
การทารายงานและการศึกษา
ปัญหาจริยธรรมใน
ชีวิตประจาวัน

2

3-4

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจริยศาสตร์
- ความหมายและความสาคัญ
ของจริยศาสตร์
- สาขาต่าง ๆ ของจริยศาสตร์
และความสัมพันธ์ของจริย
ศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
- วิธีการศึกษาจริยศาสตร์
- คุณค่าและการประยุกต์จริย
ศาสตร์
บทที่ 2 จริยธรรมและ
คุณธรรมในจริยศาสตร์

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาเนื้อหารายวิชา
ขอบเขตทั่วไป ข้อตกลงเบื้องต้น
2. อภิปรายงานกลุ่ม การศึกษา
ชุมชนในมิติ ต่าง ๆ
สื่อการสอน
1. แบบเรียน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. Power Point
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยาย
2. อภิปราย
3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับมุมมองและ
ทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาจริยธรรมกับ
สังคมไทย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power Point
3. Website ต่าง ๆ
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายใช้สื่อประกอบการ
สอน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
(1)

(1)

(1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
ตะวันตก
- ปัญหาจริยธรรมกับการใช้
เหตุผล
ทางจริยธรรม
- พัฒนาการทางจริยธรรม
- เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
- สัมพัทธนิยม
- สัมบูรณนิยม
- มโนธรรมสัมบูรณ์
- สัมบูรณนิยมแบบค้านท์
- ประโยชน์นิยม
- ปัญหาทางสองแพร่งทาง
จริยธรรม
(Moral dilemma)
- สรุปปัญหาของทฤษฎีจริย
ศาสตร์

5

บทที่ 3 จริยธรรมและ
คุณธรรมในจริยศาสตร์
ตะวันออก
- ที่มาของคุณธรรมและกฎ
จริยธรรม
- หลักจริยธรรมและเกณฑ์
ตัดสินถูก
- ผิดของพุทธศาสนา
- หลักจริยธรรมและเกณฑ์
ตัดสินถูก
- ผิดของศาสนาคริสต์
- หลักจริยธรรมและเกณฑ์
ตัดสินถูก
- ผิดของศาสนาอิสลาม
- หลักจริยธรรมและเกณฑ์

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช้
2. แบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหา
พัฒนาการและการใช้เหตุผล
ทางจริยธรรมและหาข้อสรุป
ร่วมกัน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ข้อมูลจาก Internet
3. Power Point
4. Website ต่าง ๆ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายใช้สื่อประกอบการ
สอน
2. แบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหา
3. ยกกรณีศึกษาและระดม
สมองอภิปรายปัญหาและ
ข้อสรุปร่วมกัน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ข้อมูลจาก Internet
3. Website ต่าง ๆ

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

(1)

30
สัปดาห์
ที่

6-7

8
9-10

หัวข้อ/รายละเอียด
ตัดสินถูก
- ผิดของปรัชญาขงจื้อ, เต๋า
- สรุป
บทที่ 4 ชีวิตที่ดีในทัศนะของจ
ริยศาสตร์ตะวันตก-ตะวันออก
- ความหมายของชีวิตที่ดีในจริย
ศาสตร์ตะวันตก ได้แก่สุขนิยม
วีรกรรมนิยม ลัทธิโรแมนติก
ปัญญานิยม วิมุตินิยม ศีธรรม
นิยมและมนุษยนิยม
- ความหมายของชีวิตที่ดีในจริย
ศาสตร์ตะวันออก ได้แก่ ศาสนา
คริสต์, ศาสนาอิสลาม, พุทธ
ศาสนา, ปรัชญาขงจื้อและเต๋า
- สรุป

สอบกลางภาค
บทที่ 5 จริยธรรมและ
คุณธรรมในพุทธจริยศาสตร์
- ธรรมชาติของมนุษย์ใน 3
ทัศนะจริยธรรมและคุณธรรมใน
พุทธธรรม
- จริยธรรมกับกุศลกรรมบถ 10
- กายกรรม 3
- วจีกรรม 4
- มโนกรรม 3
- คุณค่าของชีวิตกับอนุปุพพิก
ถา
- ทาน
- ศีล
- สวรรค์

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช้

6

3
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายใช้สื่อ
ประกอบการสอน
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย
เกี่ยวกับชีวิตที่ดี ระดมสมอง
และแสวงหาข้อสรุป
3. ศึกษาจากกรณีศึกษาวิดิทัศน์
แล้วระดมสมองอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกับผู้เรียน
4. ศึกษาค้าคว้าด้วยตนเอง
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ข้อมูลจาก Internet
3. Power Point
4. Website ต่าง ๆ
5. วีดิทัศน์ (กรณีศึกษาปัญหา
จริยธรรม)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบสื่อการสอ
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
3. อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
จริยธรรม
4. สืบค้นข้อมูลจาก Website
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ข้อมูลจาก Internet
3. Power Point
4. Website ต่าง ๆ

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

(1)

(1)
(1)

31
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

- การออกจากกาม
- การงดเว้นจากการทาความ
ชั่ว
- มงคล 38 กับคุณค่าของชีวิต
- ระดับการคบหา
- ระดับการเลือกสรรหรือการ
จัดสรรที่อยู่
- ระดับการประพฤติตน
- ระดับอุดมคติของชีวิต
- สรุป
11-12 บทที่ 6 จริยธรรมและ
คุณธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
- จริยธรรมกับความขัดแย้ง
- จริยธรรมกับหน้าที่ความเป็น
มนุษย์
- จริยธรรมแห่งสันติภาพ
- จริยธรรมในอาชีพ
- จริยธรรมกับปัญหาการทา
แท้ง
- จริยธรรมกับปัญหาการุณย
ฆาต
- จริยธรรมธุรกิจ
- จริยธรรมกับปัญหาโสเภณี
- จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
- ฯลฯ
- สรุป
13-15 นาเสนอรายงานกลุ่มโครงงาน
การศึกษาปัญหาจริยธรรมกับ
ชีวิต
16

สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบสื่อการสอน
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย
เกี่ยวกับวิถจี ริยธรรมและ
คุณธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
3. สืบค้นข้อมูลจาก Internet
4. ศึกษากรณีศึกษา
สื่อการสอน
1. Power Point
2. ใบงาน
3. กรณีศึกษาปัญหาสังคม

(1)

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอรายงาน
สื่อการสอน
1. เอกสารรายงาน
2. Power Point

(1)

3

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

(1)

32
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1.
1.1, 2.1, 2.2, 2.3
1.1, 2.1, 2.2, 2.3
1.1, 2.1, 2.2, 2.3
1.1, 2.1, 2.2, 2.3
2.
1.1, 2.1, 2.2
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 5.1, 5.2
5.3
3.

2.2 , 2.3
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
ค้นคว้านาเสนอรายงาน
- การทางานกลุ่ม
- การส่งงานตามที่
มอบหมาย
- การมีส่วนร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน
- แบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20
50

ตลอดภาค
การศึกษา

15

ตลอดภาค
การศึกษา

15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สรรเสริญ อินทรัตน์. (2552). จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชัชชัย คุ้มทวีพร. (2540). จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
ทองพูน บุณยมาลิก และคณะ. (2544). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
เนื่องน้อย บุณยเนตร. (2539). จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์มิลส์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (บรรณาธิการ). (2547). การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (บทสรุปจากที่ประชุม
นักมนุษยศาสตร์). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจนา จันทรสันติ. (2544). วิถีแห่งเต๋า. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
พระไพศาล วิสาโล. (2549). สันติวิธี : วิถีแห่งอารยะ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.
พระราชวรมุนี (ประยูทธ ปยุตโต). (2529). พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงและขยายความ.
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2545). ธรรมนูญชีวิต : พุทธธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค.
พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป.). ปฏิจจสมุปบาท : หลักปฏิบัติจริยสัจที่สมบูรณ์แบบ.
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
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ราชบัณฑิตยสถาน. (2539). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ์.
วศิน อินทสระ. (2549). พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : ธรรมดา.
วิกิพีเดีย. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. Page 1-5 (14/4/2551)
วิทย์ วิศทเวทย์. (2519). จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพฯ :
อักษรเจริญทัศน์.
สมภาร พรมทา. (2535). พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ ทัศนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
ปัญหาโสเภณี การทาแท้ง และการุณยฆาตร. กรุงเทพฯ : พุทธชาด.
สุนทร ณ รังษี. (2550). พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา สภาอานันท์. (2539). กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อานาจและ
จารีต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การประเมินผู้สอนและการประเมินรายวิชาจากแบบการประเมิน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การประเมินจากแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การนาผลการประเมินจากข้างต้นมาปรับปรุงการสอนในการจัดการสัมมนาการสอนและการวิจัยใน
การจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทบทวนจากคะแนนการสอบของนักศึกษา
- การประเมินจากการปฏิบัติโครงการ
- การสอบถามจากนักศึกษาถึงความคาดหวังของรายวิชานี้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- การปรับปรุงสาระเนื้อหารายวิชาทุก 3 ปี
- แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จัดอาจารย์ผู้สอนตามสาระวิชาที่ตนเองถนัด
- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาระของรายวิชา
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

SUAN
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UNIVERSITY
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(Information Technology)
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คานา
รายละเอียดรายวิชา 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มุ่งเน้น
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มา องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ และแนวคิ ด ของธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดทาสื่อการนาเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการบริหารงาน
ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ
และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
รายละเอีย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนส าคัญต่อผู้ เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรี ยนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและ
กรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
สิงหาคม 2559
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117
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) อาจารย์ บุญญลักษณ์ ตานานจิตร
(2) อาจารย์ ปริศนา มัชฌิมา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
29 พฤษภาคม 2555
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
1 พฤษภาคม 2559

ตอนเรียน N1
ตอนเรียน O1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นั กศึกษาทราบความเป็ น มาของเทคโนโลยีส ารสนเทศ แนวคิด องค์ประกอบ บทบาท
ความสาคัญของเทคโนโลยีส ารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีส ารสนเทศในอนาคต รวมถึงเข้าใจ
หลักการจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ รวมถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้
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1.2 เพื่อให้ นั กศึกษาประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะสมใน
ชีวิตประจาวัน และวิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
1.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในวิถีโลกเทคโนโลยีบนพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ ป ระกอบ บทบาท ความส าคัญของเทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น
เทคโนโลยี ก ารจั ด การสารสนเทศและองค์ ค วามรู้ กฎหมาย จริ ย ธรรม และความปลอดภั ย ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต
The components, roles and significance of information technology; computer
technology; communication technology and internet; online social network; database and
retrieval; information management technology and knowledge; laws, ethics and safety in
applying information technology; applications of information technology for life; trends of
information technology in the future.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มี

90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
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1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย์กากับดูแลนักศึกษาอย่างจริงจังและใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ให้นักศึกษาเรียนรู้
จากการปฏิ บั ติ จ ากใบงานตระหนั ก รู้ ถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และการเข้ าถึ งแหล่ งเรี ยนรู้ ด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
2) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอโครงการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กรและสังคม
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและจากการใช้
เครื่องมือสื่อสารทางออนไลน์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในการทางานของตนเอง และการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานคุณธรรมที่เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้าและการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้าตาม
เกณฑ์ Rubric ที่สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเอง
3) การนาเสนอผลงานจากการจัดทาโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมตามเกณฑ์
Rubric ที่สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเองในการทางาน รวมถึงการนาเสนอเนื้อหาของโครงการ
ที่นาเสนอความมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการดารงชีวิต สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุมดังนี้
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน
2) อาจารย์สอนแบบบรรยาย และใช้สื่อประกอบการบรรยาย และทบทวนเนื้อหา
3) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และเขียนรายงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเป็นกระแสที่น่าสนใจ
4) อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทาโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
5) นักศึกษาจัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
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6) ให้ นั กศึกษาสรุ ป ความคิดรวบยอดและสามารถนาเสนอปากเปล่ า (Oral) หรือเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ
7) ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนักศึกษา
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้ า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้าตาม
เกณฑ์ Rubric
3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การนาเสนอแนวคิดการสรุปความคิดรวบยอด
4) ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับและผลงานจากการทาโครงงาน ตามเกณฑ์
Rubric
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบนักศึกษาหลังเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดารงชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาร่วมนาเสนอประสบการณ์ปัญหา
ที่ได้พบเห็นจากบุคคลใกล้ตัว หรือข่าว แล้วนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
2) มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารเพิ่ ม เติ ม วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และเขี ย นรายงานการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สั งเกตการอภิป ราย แสดงความคิดเห็ น ตอบคาถามที่ส ะท้อนให้ เห็ นความสามารถในการ
วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า การวิเคราะห์เนื้อหา การตีความ การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
3) ผลงานจากการสืบค้นและความสามารถในการประเมินสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการและ
ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพนักศึกษาได้
4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และร่องรอยการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารทาง
ออนไลน์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
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3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3) แนะน าการใช้ ง านเว็บ บอร์ ด บล็ อ กและอี เ มลของมหาวิท ยาลั ย รวมถึ ง สื่ อ ทางออนไลน์ที่
ให้ บ ริ การของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏสวนดุสิ ต แล้ ว ให้ นักศึกษาแนะนาตนเองผ่ านบล็ อกเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและสร้างความไว้วางใจแก่กัน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเขียนสะท้อนความดี
ของตนเองผ่านบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพตนเอง ให้เพื่อนนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านบล็อก เว็บบอร์ด และส่งอีเมลชื่นชมความดีของเพื่อน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นความ
เคารพให้ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้าตาม
เกณฑ์ Rubric
3) อาจารย์ตรวจร่องรอย ความถี่ พฤติกรรมการใช้งานเว็บบอร์ด บล็อก และอีเมลอย่างเหมาะสม
ใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพถูกต้อง ใช้ภาษาเทคนิค ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อ ย่าง
ถูกต้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของนักศึกษาและอาจารย์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนแบบบรรยาย
2) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล วิธีประเมินสารสนเทศ ระบุสารสนเทศที่
ต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนาสารสนเทศไปใช้ และเขียนรายงาน
3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่างการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ใช้
เป็นประจาในชีวิตประจาวันและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์
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4) ให้นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนั กศึกษาที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้าของ
นักศึกษาตามเกณฑ์ Rubric
3) ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับของนักศึกษา
4) อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

- ปฐมนิเทศ
- แนะนารายวิชา สรุป
ขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล

2

บทที่ 1 บทนา
- ความหมายและพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- บทบาทและทั ก ษะ ท า ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในยุค
สื่อใหม่
- ประโยชน์ และความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวโน้ ม การใช้ แ ละการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- แนะนาหนังสือที่ใช้
ประกอบการเรียน
- แนะนารายวิชาโดยใช้
PowerPoint
- ทดสอบก่อนเรียน

3

- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ แล้วให้
นักศึกษาสรุป
- มอบหมายให้นักศึกษา
ทางานตามใบงานกิจกรรม
ใช้กระบวนการกลุ่มให้
นักศึกษาร่วมระดมความ
คิดเห็นแนวโน้มการ
ให้บริการสารสนเทศใน
อนาคต และผลกระทบ
- ให้นักศึกษาศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมตามประเด็นที่
กาหนดแล้วอภิปรายสรุป

ผู้สอน
(1), (2)

(1), (2)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3-4

บทที่ 2 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
- หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์
-ประเภทของคอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
-การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
- การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์

5

บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- รูปแบบของการสื่อสาร
ข้อมูล
- เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน
- การประยุกต์ใช้งานระบบ
เครือข่ายในในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต
- ประวัติความเป็นและ
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
- หลักการทางานของ
อินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- การป้องกันภัยจาก
อินเทอร์เน็ต

6-7

จานวน
ชั่วโมง
6

3

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง อินเทอร์เน็ต
- ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยระบุการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
งานที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
- นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่
ได้รับ
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยระบุเครือข่ายที่ให้บริการ
ในมหาวิทยาลัย และ
ยกตัวอย่างเครือข่ายที่
นักศึกษาใช้ในชีวิตประจาวัน
- นักศึกษาศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมตามประเด็นที่
กาหนดแล้วอภิปรายสรุป
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บบอร์ดมหาวิทยาลัย
ถึงแนวโน้มการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในอนาคต

ผู้สอน
(1), (2)

(1), (2)

(1), (2)

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

8

บทที่ 5 เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
- แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์
- ประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
- ผู้ให้และผู้ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
- เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- ผลกระทบของเครือข่าย
สังคมออนไลน์
สอบกลางภาค
บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ
สืบค้น
- แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล
และการสืบค้น-- ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
- เทคนิคการสืบค้น
- การสืบค้นสารสนเทศ
มัลติมีเดีย
- แนวโน้มการสืบค้นใน
อนาคต

9
10

จานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อ “อนาคตของ
Social Network”

สอบกลางภาค
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
ระบุการประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลในสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
- สืบค้นบทความและ
ประเมินสารสนเทศให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา
- เขียนแผนที่ความคิด
ประมวลความรู้ที่ได้รับ

ผู้สอน
(1), (2)

(1), (2)

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11

บทที่ 7 เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้
- เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศ
- สถาปัตยกรรมระบบการ
จัดการความรู้
- รูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกระบวนการ
จัดการความรู้
บทที่ 8 กฎหมาย จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รูปแบบการกระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์
-การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวโน้มการรักษาความ
ปลอดภัยในอนาคต

12

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาใช้
กระบวนการกลุ่มระดมความ
คิดเห็นโดยใช้กระบวนการ
KM ระบุปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิธีการแก้ปัญหา
- ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
และเขียนโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและ
สังคม
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
นาเสนอประสบการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาหรือบุคคล
ใกล้ตัว จากการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อม
ระบุวิธีการแก้ปัญหา
- ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
เพิ่มเติมสรุปความรู้ที่ได้รับ

ผู้สอน
(1), (2)

(1), (2)

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

บทที่ 9 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต
-การประยุกต์ IT กับสังคม
-การประยุกต์ IT กับภาครัฐ
-การประยุกต์ IT กับธุรกิจ
-การประยุกต์ IT กับงาน
บริการ
-การประยุกต์ IT ไปกับการ
สร้างนวัตกรรม
บทที่ 10 แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต
-แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจาวัน
-นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
-การปฏิรูปการทางานกับการ
ใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยี
ในอนาคต
-การปฏิบัติตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปเนื้อหาการบรรยายและ
รวบยอดความคิด

14

15

16

จานวน
ชั่วโมง
3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง
ในองค์กร
- ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสรุปความรู้ที่ได้รับ
- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- นักศึกษาร่วมอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษาจะ
มีแนวโน้มการใช้และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร
- ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
เทคโนโลยีในอนาคตและการ
ประยุกต์ใช้

- บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
- นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่
ได้รับทั้งหมด

ผู้สอน
(1), (2)

(1), (2)

(1), (2)

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1
- คุณธรรม จริยธรรมข้อ 2)
- ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
- ทักษะทางปัญญาข้อ 2)
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯข้อ 1)
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 1), 5)
2
- คุณธรรม จริยธรรมข้อ 1), 2)
- ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
- ทักษะทางปัญญาข้อ 2)
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯข้อ 1)
3
- คุณธรรม จริยธรรมข้อ 2)
- ทักษะทางปัญญาข้อ 2), 3),4)
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 1), 5)
4
- คุณธรรม จริยธรรมข้อ 1), 2)
- ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
- ทักษะทางปัญญาข้อ 2), 3), 4)
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯข้อ 1), 3), 4)
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 1), 2), 3), 5)
5
- ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
- ทักษะทางปัญญาข้อ 3), 4)
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 5)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
2-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

ทางานตามใบงาน
กิจกรรมตามเกณฑ์
Rubric

2-15

20%

ทางานตามใบงาน
กิจกรรมตามเกณฑ์
Rubric

2-15

10%

1-15

10%

16

40%

ทางานตามใบงาน
กิจกรรมตามเกณฑ์
Rubric

- การเข้าชั้นเรียน
- การมีส่วนร่วมในการ
ถามตอบและอภิปราย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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เนือ้ หากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
1. ชื่อเรื่องและบท
นา (5 คะแนน)

รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคแสดงในเชิง Rubric
เกณฑ์การให้คะแนนรายงานการศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่กาหนด (20 %)
กิจกรรมที่ 1
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา

2. ส่งงาน ทางานได้
ตรงต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง และ
สามารถที่จะนาเข้าสู่
เนื้อหา
4. ชื่อเรื่องน่าสนใจ
และเป็นเรื่องใหม่
ทันสมัยเกาะติด
กระแส IT
5. ใช้ภาษาสละสลวย
ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน
6. บทนาแสดง
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา
อย่างน่าสนใจ
2. เนื้อหา (5
1. มีส่วนของเนื้อหาที่
คะแนน)
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยง
กับบทนาและส่วน
สรุป
3. การนาเสนอ
เนื้อหาน่าสนใจ น่า
ติดตาม
4. มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ นาเสนอ
แนวคิดของผู้เขียน ได้
อย่างเหมาะสม
3. สรุป (5 คะแนน) 1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้
การคิด
3. ใช้ภาษาเขียน
สละสลวย สื่อสาร
ชัดเจน
4. แสดงแนวคิดรวบ
ยอดและการคิดเชิง
สร้างสรรค์

ค่าคะแนน
1

1. ระบุชื่อเรื่องและบท 1. ระบุชื่อเรื่องและบท 1. ระบุชื่อเรื่องและบท 1. ระบุชื่อเรื่องและบท
นา
นา
นา
นา
2. ส่งงาน ทางานได้
ตรงต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา
4. ชื่อเรื่องน่าสนใจ
และเป็นเรื่องใหม่
ทันสมัยเกาะติด
กระแส IT
5. ใช้ภาษาสละสลวย
ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน

2. ส่งงาน ทางานได้
ตรงต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา
4. ชื่อเรื่องน่าสนใจ
และเป็นเรื่องใหม่
ทันสมัยเกาะติด
กระแสเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ส่งงาน ทางานได้
2. ส่งงาน ทางานได้
ตรงต่อเวลา
ตรงต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป
3. การนาเสนอเนื้อหา
น่าสนใจ น่าติดตาม

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้การ
คิด
3. ใช้ภาษาเขียน
สละสลวย สื่อสาร
ชัดเจน

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับชื่อเรื่องและ
เนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้การ
คิด

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป 1. มีส่วนท้ายสรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
เนือ้ หา
สอดรับกับชื่อเรื่องและ
เนื้อหา

1. มีส่วนของเนื้อหา
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4. อ้างอิง (5
คะแนน)

ค่าคะแนน
5

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

1. มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล
2. เขียนการอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. รูปแบบการเขียน
คงที่
4. แหล่งอ้างอิง
ทันสมัย หลากหลาย

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่
3. แหล่งอ้างอิง
หลากหลาย

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA

ค่าคะแนน
1
1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิง

เกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและผ่านสื่อออนไลน์ (10 %)
กิจกรรมที่ 2 แผนการเรียนรู้ บทที่ 1, 2, 3, 4
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
5
4
3
2
1. บันทึก/สรุป
เนื้อหา/ประมวล
ความรู้ที่ได้รับจาก
แผนที่ความคิด
(5 คะแนน)

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปใจความ
สาคัญ และบันทึก
เรียบเรียงเนื้อหา เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรที่
ชัดเจนโดยใช้สานวน
ของตนเองได้อย่าง
กระชับ ครบถ้วน
ชัดเจน รวมถึงการ
นาเสนอปากเปล่า
ด้วยคาพูดของตนเอง
2. การมีส่วนร่วม
1.นักศึกษาร่วม
ในชั้นเรียนและการ กิจกรรมในชัน้ เรียน
ใช้สื่อออนไลน์
และใช้เว็บไซต์การ
(5 คะแนน)
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล
3.นักศึกษาตั้งใจเรียน
มีปฏิสัมพันธ์รว่ มใน
บทเรียนออนไลน์ ให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม
-นักศึกษา มีความใส่
ใจ และมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมในกิจกรรมทุก
ครัง้ สามารถตอบ
คาถามที่เพื่อนและ
อาจารย์ตั้งให้ได้
-นักศึกษาสามารถ
นาเสนอความคิดเห็น
ใหม่ๆ และสามารถ

ค่าคะแนน
1

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปจับใจความ
สาคัญของเนื้อหาได้
ตรงประเด็น และ
บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้อย่างครบถ้วน

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปเนื้อหาได้ตรง
ประเด็น จับใจความได้
และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปเนื้อหาและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้

-นักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหา

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล
3.นักศึกษาตั้งใจเรียน
มีปฏิสัมพันธ์รว่ มใน
บทเรียนออนไลน์ ให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม
-นักศึกษา มีความใส่ใจ
และมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ในกิจกรรมทุกครั้ง
สามารถตอบคาถามที่
เพื่อนและอาจารย์ตั้ง
ให้ได้

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล
3.นักศึกษาตั้งใจเรียน
มีปฏิสัมพันธ์รว่ มใน
บทเรียนออนไลน์ ให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
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3.การนาเสนอและ
อภิปราย (5
คะแนน)

ค่าคะแนน
5
กระตุ้นให้เพื่อนเข้ามา
มีปฏิสัมพันธ์
1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างมีคุณภาพ มี
เทคนิคในการ
นาเสนอที่น่าสนใจ มี
สื่อประกอบการ
นาเสนอ สามารถ
ชักชวนให้ชั้นเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. นักศึกษาสามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่
อาจารย์กาหนดได้
โดยสามารถให้เหตุผล
หรืออ้างอิงข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน มี
เนื้อหาน่าสนใจ

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างมีคุณภาพ มี
ปฏิสัมพันธ์จากชั้น
เรียน มีสื่อนาเสนอที่
น่าสนใจ
2. นักศึกษาสามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่
อาจารย์กาหนดได้
โดยสามารถให้เหตุ
ผลได้

1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างดี มีสอื่
ประกอบการนาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่
อาจารย์กาหนดได้

ค่าคะแนน
2
1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างครบถ้วน ตาม
ประเด็นที่กาหนด
2. นักศึกษาเข้าร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน

ค่าคะแนน
1
1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมการนาเสนอ
และร่วมอภิปราย

เกณฑ์การให้คะแนนบทความจากกิจกรรมสืบค้นข้อมูลและประเมินสารสนเทศ (10 %)
กิจกรรมที่ 3 แผนการเรียนรู้ บทที่ 5, 6
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
5
4
3
2
1. ชื่อเรื่องและบท
นา
(5 คะแนน)

2. เนื้อหา (5
คะแนน)

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2.ชื่อเรื่องทันสมัย
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ได้รับความ
สนใจ
3. บทนาสอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง และ
สามารถที่จะนาเข้าสู่
เนื้อหา
4. นาเสนอบทนาที่
สะท้อนให้เห็น
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ชวนให้
อยากอ่านเนื้อหาของ
บทความ
5. ใช้ภาษาสละสลวย
ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน
1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม

ค่าคะแนน
1

1. ระบุชื่อเรื่องและบท
นา
2. ชื่อเรื่องทันสมัย
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ได้รับความ
สนใจ
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา
4. นาเสนอบทนาที่
สะท้อนให้เห็น
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
ชวนให้อยากอ่าน
เนื้อหาของบทความ

1. ระบุชื่อเรื่องและบท
นา
2.ชื่อเรื่องทันสมัยหรือ
เป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ได้รับความ
สนใจ
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา

1. ระบุชื่อเรื่องและบท 1. ระบุชื่อเรื่องและบท
นา
นา
2. ชื่อเรื่องทันสมัย
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ได้รับความ
สนใจ

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม

1. มีส่วนของเนื้อหา
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ค่าคะแนน
5

2. มีความเชื่อมโยง
กับบทนาและส่วน
สรุป
3. การนาเสนอ
เนื้อหาน่าสนใจ น่า
ติดตาม
4. มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ นาเสนอ
แนวคิดของผู้เขียน ได้
อย่างเหมาะสม
3. สรุป (5 คะแนน) 1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้
การคิด
3. มีการทิ้งประเด็น
ให้คิด
4. ใช้ภาษาเขียน
สละสลวย ถูกต้อง
4. อ้างอิง (5
1. มีการอ้างอิง
คะแนน)
แหล่งที่มาของข้อมูล
2. เขียนการอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. รูปแบบการเขียน
คงที่
4. แหล่งอ้างอิง
ทันสมัย หลากหลาย

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

ค่าคะแนน
1

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้การ
คิด
3. มีการทิ้งประเด็นให้
คิด

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้การ
คิด

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา

1. มีส่วนท้ายสรุป
เนื้อหา

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่
3. แหล่งอ้างอิง
หลากหลาย

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิง

3. การนาเสนอเนื้อหา
น่าสนใจ น่าติดตาม

เกณฑ์การให้คะแนนโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม (20 %)
กิจกรรมที่ 4 แผนการเรียนรู้ บทที่ 7, 8, 9, 10
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
5
4
3
2
1. หลักการและ
เหตุผล ( 5
คะแนน)

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและ
เหตุผลสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
3. ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของ
หน่วยงาน
4. น่าสนใจ ใช้การ
เขียนเชิงวิชาการที่
ถูกต้องเหมาะสมทา
ให้โครงการน่าสนใจ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับชื่อ
โครงการ
3. ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของ
หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมาย
4. น่าสนใจ ใช้การ
เขียนเชิงวิชาการที่
ถูกต้องเหมาะสมทาให้
โครงการน่าสนใจ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับชื่อ
โครงการ
3. ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของ
หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมาย

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับชื่อ
โครงการ

ค่าคะแนน
1
1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย

ค่าคะแนน
5

5. เชื่อมโยงและแสดง
ถึงคุณค่า มี
ความสาคัญและเป็น
ประโยชน์แก่สังคม
2. วัตถุประสงค์
1.ส่งงานตรงต่อเวลา
และประโยชน์ที่
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
คาดว่าจะได้รับ ( 5 2. วัตถุประสงค์สอด
คะแนน)
รับกับชื่อโครงงาน
และหลักการและ
เหตุผล
3. วัตถุประสงค์ใช้
ภาษาที่ง่ายกะทัดรัด
บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า
การทาโครงการเพื่อ
ต้องการอะไร
4. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความ
เป็นไปได้แสดงให้เห็น
คุณค่าของโครงการ
5. แสดงให้เห็นการ
นาโครงการไป
ประยุกต์ใช้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
สถาบัน หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่
นาไปใช้ประโยชน์
3.ระยะเวลา
1.ส่งงานตรงต่อเวลา
สถานที่ดาเนิน
มีการระบุเวลา
โครงการ และ
สถานที่ดาเนิน
แผนการดาเนินงาน โครงการ
ตลอดโครงการ ( 5 2. ระบุแผนการ
คะแนน)
ดาเนินงานตลอด
โครงการ
3. ระยะเวลา สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ มีความ
เป็นไปได้สอดรับกับ
หัวข้อ
4. เวลา และแผนที่
กาหนดไว้สาหรับแต่
ละกิจกรรมที่มีความ
เป็นไปได้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตาม
ระบุได้สาเร็จ
5. ระยะเวลามีความ
เป็นไปได้ และ
เหมาะสมสอดคล้อง

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

ค่าคะแนน
1

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ใช้
ภาษาที่ง่ายกะทัดรัด
4. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความเป็นไป
ได้แสดงให้เห็นคุณค่า
ของโครงการ
5. แสดงให้เห็นการนา
โครงการไปประยุกต์ใช้

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
หลักการและเหตุผล
3. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความเป็นไป
ได้แสดงให้เห็นคุณค่า
ของโครงการ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความเป็นไป
ได้

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. มีประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
2. ระบุแผนการ
ดาเนินงานตลอด
โครงการ
3. ระยะเวลา สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ มีความ
เป็นไปได้สอดรับกับ
หัวข้อ
4. เวลา และแผนที่
กาหนดไว้สาหรับแต่
ละกิจกรรมที่มีความ
เป็นไปได้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตาม
ระบุได้สาเร็จ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
2. ระบุแผนการ
ดาเนินงานตลอด
โครงการ
3. ระยะเวลา สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ มีความ
เป็นไปได้สอดรับกับ
หัวข้อ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
2. ระบุแผนการ
ดาเนินงานตลอด
โครงการ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย

4.เอกสารอ้างอิง
ของโครงการ ( 5
คะแนน)

ค่าคะแนน
5

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

ค่าคะแนน
1

กับโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา
4. มีความคงที่ในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง
5. ครบถ้วน แหล่ง
อ้างอิงน่าเชื่อถือ และ
มีความทันสมัย

1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา
4. มีความคงที่ในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง

1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา

1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA

1. ระบุเอกสารอ้างอิง

การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
<50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุขม เฉลยทรัพย์ และคณะ. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- พ.ร.บ.การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
http://www.mict.go.th/main.php?filename=indexฐานข้อมูลออนไลน์, http://www.arit.dusit.ac.th
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, http://www.nectec.or.th/index.php
- สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. http://www.nstda.or.th/home

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
- นักศึกษาประเมินผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม
- ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านทางเว็บบอร์ด
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ค่าอานาจจาแนก
และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
- ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3. การปรับปรุงการสอน
- หลังจากกิจกรรมข้อที่ 2 ได้ผลของการประเมิน หาข้อสรุป และวิธีการแก้ไข
- การจัดทา มคอ.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทดสอบก่อนเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชา
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนได้ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก
- รายงานกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการให้คะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทาคลังข้อสอบมาตรฐานที่มีค่าความยาก
ง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ปรั บ เปลี่ ย นกิจ กรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้ เรียนในแต่ละปี และกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และการทางานในปัจจุบัน
- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
- สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5
หมวด 6

หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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4
4
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12
22

23

2

2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์การประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.เอกชัย พุมดวง (ผู้ประสานงานรายวิชา)
สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง 1118/1 โทร. 02-2445000 ต่อ 5827
อ.ผู้สอน อ.มนสินี สุขมาก และ อ.ดร.อุบลรัตน์ ชาติละออง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ชั้นปีที่ 1 ตอนเรียน E1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่
1.1 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.2 มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้
1.3 มีจิตสานึกและความตระหนัก ความรับผิดชอบและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 มีทักษะในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้น ฐานด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการ
ดารงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปัญหาประชากร การตั้งถิ่นฐาน
และการขยายตัวของเมือง คุณภาพชี วิตในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเมือง การมี
ส่ว นร่ วมในการส่ งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม แนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
Study conceptual basic of environment and natural resources, relationships
between human living and environment, natural ecosystems, urban ecosystems,
population problems, human settlement and urban growth, quality of life in urban area,
environmental problems in natural and urban environment, participation in environmental
conservation and promotion, natural and urban environmental management for
sustainable development.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6) (บรรยาย-ชั่วโมง/ปฏิบัติการ - ชั่วโมง/ศึกษาด้วย
ตนเอง)
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง/ภาค
สอนเสริมตามความ
ไม่มี
6 ชั่วโมง/สัปดาห์
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
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รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน และเวลาให้คาปรึกษา (office hour) และแนะนาทางวิชาการเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในช่วงเวลาที่อาจารย์ผู้สอนไม่มีภารกิจอื่นใดได้
โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 2 และ ข้อ 4
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.1) มีจิตสานึก และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.2) มีจิตสานึก ความตระหนัก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3) มีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
1.4) เป็นสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียน
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1) มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
2.2) มีส่วนร่วมในการบาบัดฟื้นฟู และเฝ้าระวังการทาลายคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2.3) มีส่วนร่วมในการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่งแวดล้อมในชุมชน
2.4) มีพฤติกรรมในการดารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.5) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1) ให้คาแนะนาแนวปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อ
ชุมชนได้
3.2) แบ่งปันความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้อื่นได้
4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
4.1) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2) ให้ความสาคัญกับมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และมีการประนีประนอม
4.3) มั่นใจในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสิ่งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรีย นรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และให้ นักศึกษาได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem
Based Learning) จากกรณีศึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง รวมทั้งใช้รูปแบบการศึกษาด้วย
- การอภิป รายกลุ่ ม (Group Discussion) โดยสร้างคาถามที่ แตกต่างกัน ให้ นักศึกษาแต่ละกลุ่ ม
ร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ และนาเสนอให้สมาชิกในชั้นเรียนกลุ่มอื่น ๆ ทราบจากผลการศึกษาค้นคว้า
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษารับฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในคาถามนั้น ๆ
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- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข่าว หรือบทความ
ด้านสิ่งแวดล้อม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(Internet) และวิเคราะห์ เพื่อเกิดจิตสานึกและตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมการปฏิบัติตน
- การทาโครงการ (Project Based Learning) โดยมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงการส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ ระดมความคิด (Focus group)
รับ ฟังความคิด เห็ น ของเพื่อ นร่ วมชั้น เรียน อภิ ปรายร่ว มกัน ถึงข้อยุติ และวิธีป ฎิบั ติในโครงการ ฯ ที่ จะ
ดาเนินการ และเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้างจิตสานึก เฝ้าระวัง บาบัดฟื้นฟู และวิจัย
เชิงปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามวิธีปฎิบัติของโครงการ ฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ใช้แบบสังเกต โดยสังเกตจากพฤติกรรม และการปฏิบัติตนของนักศึกษาขณะดาเนินการสอน
ได้แก่ การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การเป็นสมาชิกที่ดีในชั้นเรียน การแต่งกาย การพูดคุย อุปกรณ์
การเรียนการสอนที่นามา
- จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ขณะนาเสนอโครงการ ฯ หน้าชั้นเรียน
- ให้ ค ะแนนเฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการท าโครงการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม โดยพิจ ารณาจากรายชื่อ ของนักศึกษาที่ปรากฏในรูปเล่ม รายงานโครงการ ฯ ฉบับสมบูรณ์
เท่านั้น
- พิจ ารณาจากความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ รูปเล่ม และหลักฐาน ในการทา
โครงการ ฯ ของนักศึกษา
- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึก
ปฎิบัติ
- พิจ ารณาจากบทวิเคราะห์ แนวความคิดที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสั งคม ในการตอบ
คาถามในแบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน
- พิจารณาจากการตรงต่อเวลาในการส่งข่าว และบทความ ด้านสิ่งแวดล้อม
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจาบท ที่นักศึกษาจัดทา และ
ส่งภายในชั้นเรียนเท่านั้น

วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านความรู้ ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม
1.2) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจพื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อม
1.3) มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) สามารถจาแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1) สามารถจาแนก และอธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบ และปัญหาของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้
3) มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชน และความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
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3.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมนุษย์ใน
ชีวิตประจาวัน กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก
3.2) มีความรู้ความเข้าใจมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม และการร่ว มมือกันในสั งคมโลกเพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
4.1) มีความรู้ความเข้าใจในการนามาตรการทั้งทางด้านเทคโนโลยีและมาตรการทางสังคม
และเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนและตนเองอย่าง
ยั่งยืน
2.2 วิธีการสอน
- ใช้ ก รณี ศึ ก ษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และวี ซี ดี ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษานาความรู้จากบทเรียน และประสบการณ์ วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมสภาพ
ทั่วไป สาเหตุ ผลกระทบ และแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การทาโครงการ (Project Based Learning) ให้นักศึกษาทาโครงการส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนด ในระดับชุมชน เพื่อทราบข้อเท็จจริงในปัญหา และเพิ่มพูน
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร หรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมทาโครงการ ฯ
- ให้นักศึกษาสืบค้นข่าว หรือบทความด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละบทเรียน จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และวิเคราะห์ สรุปผล ตามหัวข้อที่กาหนดในใบงาน
- ให้นักศึกษาทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือในแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจาบท
ประกอบขณะบรรยายในแต่ละหัวข้อ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคาตอบในแบบฝึกปฏิบัติ และการใช้ภาษา
ทางวิทยาศาสตร์
- พิ จ ารณาจากความครบถ้ ว น ชั ด เจน ตรงประเด็ น ของค าตอบในค าถามท้ า ยบทเอกสาร
ประกอบการสอน และการใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์
- พิ จ ารณาจากผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ เคราะห์ และข้ อ สรุ ป ผล ของข่ า ว หรื อ บทความด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่สืบค้น
- พิจารณาจากคาตอบนักศึกษาจากการอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
- จากการพิจารณาเลือกประเภท เนื้อหา ในการเขียนความเป็นมา และความสาคัญ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และแนวปฎิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้อง เหมาะสม ของโครงการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubic
- จากความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคาตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือใน
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจาบท
- จากค่าระดับคะแนนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
1.1) สามารถพิจารณาสาเหตุ และผลกระทบต่อเนื่อง จากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
1.2) สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการจัดทาเป็น โครงการ
ฯ ได้
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2.1) สามารถวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมได้
2.2) ทราบถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1) ให้นักศึกษามีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จักการควบคุมและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
3.2) นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.3) นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
3.4) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3.5) สามารถจัดการชุมชน และสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ และยั่งยืน
4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4.1) นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม และความคิดในสิ่งใหม่ แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์งาน/
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3.2 วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยการทาโครงการ (Project Based Learning) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึง่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทาให้นักศึกษาต้องใช้ กรณีศึกษา (Case Study) กรณีปัญหา (Problem Based
Learning) รวมทั้ง การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)และ การระดมสมอง (Focus group) เพื่อให้
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นและ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักศึกษาเองได้
- แนะนาแหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการค้นคว้าประกอบการทาโครงการ ฯ
แบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสาร หน่วยงาน
องค์กร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (Internet) และบุคคล
ตัวอย่าง หรือผู้มีประสบการณ์
- เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาพิจารณาประกอบการทาโครงการ ฯ และกิจกรรมประจา
บทเรียน
- ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกัน และวิเคราะห์ผลดี
ผลเสีย และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
- ระบุกรณีศึกษาปัญหาในชีวิตประจาวัน เพื่อฝึกให้นักศึกษาหาแนวทางแก้ไข
- นานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถานที่ที่สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
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- ให้นักศึกษาไปสอบถาม และสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่าง หรือผู้มีประสบการณ์ ที่สามารถจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น แนวความคิด แนวทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ในการตอบคาถามจากแบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน
- ประเมินตามสภาพจริง จากการนาเสนอโครงการ ฯ ผลสัมฤทธิ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากโครงการ ฯ
- พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ทีให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการทาโครงการ ฯ เช่น ภาพถ่ายประกอบ
ขณะปฎิบัติโครงการ ฯ การติดตามผล บทสัมภาษณ์ และ เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อ 1 และ ข้อ 4
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นา และผู้ตามได้
1.1) ให้นักศึกษามีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กับผู้คน
รอบข้างสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข มีทักษะความเป็นผู้นา
สามารถบริหารโครงการ ทาให้งานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ ของงานได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1) นักศึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา
ค้นคว้า
4.2) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจากงาน และกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3) นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้อื่น
เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และสังคม
4.2 วิธีการสอน
- จั ด การเรี ย นการสอนโดยการมอบหมายกิ จ กรรมประจาตอนเรีย น ให้ นั กศึ ก ษาท าโครงการ
ส่งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรียน เพื่ อให้ นักศึกษาได้ระดมความคิด
(Focus group) แลกเปลี่ย นข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็ นของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน อภิปรายร่วมกันถึงข้อยุติ และวิธีปฎิบัติในโครงการ ฯ ที่จะดาเนินการ และเข้ามีส่วน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้างจิตสานึก เฝ้าระวัง บาบัดฟื้นฟู และวิจัยเชิงปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ตามวิธีปฎิบัติของโครงการ ฯ
- ให้นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการ ฯ พิจารณาก่อนปฎิบัติ และให้มีการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ฯ เป็นระยะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการ ปรับปรุง และแก้ไข
โครงการ ฯ

10

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจประจาบท ฉบับใหม่ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน
- เฉลยแบบฝึกปฎิบัติให้นักศึกษาก่อนส่งประเมินผล เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
จากการค้นคว้า และทาความเข้าใจเพิ่มเติมในหัวข้อที่คาตอบของนักศึกษาไม่ชัดเจนตรงประเด็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ ในแต่ละระยะ
- จากการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึกปฎิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจประจาบท
- จากการเข้ามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมประจาบทเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและรายงานโครงการ ฯ
ประจาตอนเรียนของนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2 และข้อ 5
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
1.1) สามารถสืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได้
1.2) สามารถทาสื่ออิเลคโทรนิกส์ต่าง ๆ ประกอบการนาเสนอรายงานโครงการ ฯ และผลงาน
ต่าง ๆ ได้
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.2) สามารถวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้
2.3) สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการทางาน
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.1) สามารถใช้ภาษาเชิงวิชาการได้ดี
3.2) สามารถใช้ศัพท์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมได้
4) สามารถนาเสนอ และสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.1) สามารถดารงชีวิต และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประสบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้
5.2) สามารถนาคาแนะนา ที่ถูกต้องเหมาะสมจากบุคคลตัวอย่าง ผู้มีประสบการณ์ องค์กร หรือ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
5.2 วิธีการสอน
- ให้นักศึกษาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมในกรณีศึกษา (Case study) ต่าง ๆ โดย

สืบค้นจากสื่ออิเลกทรอนิกส์
- ให้นักศึกษาทาโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนาเสนอโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป หรือจัดทาในรูปของสื่อเทคโนโลยี เช่น วีซีดี และ website เพื่อสามารถนาเผยแพร่ประกอบการ
ดารงชีวิต
- แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประกอบการทา
แบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากทักษะการใช้ภาษาในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ และการนาเสนอโครงการ ฯ หน้า
ชั้นเรียน
- ประเมินจากรายงานโครงการ ฯ และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่สืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการนาเสนอโครงการ ฯ หน้าชั้นเรียน
- ประเมิน จากความเป็ น ไปได้ ความถู ก ต้อ ง เหมาะสมของวิธีก ารแก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม ใน
กรณีศึกษาต่าง ๆ
- ประเมินจากความสาเร็จ และข้อเสนอแนะจาการทาโครงการ ฯ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
-ชี้แจง และอธิบายเกี่ยวกับ
1

ภาพรวมด้านเนื้อหาและเกณฑ์
การประเมินผลต่างๆ
-ศึกษาบทที่ 1 สิ่งแวดล้อม และ
มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. ความหมายของสิ่งแวดล้อม
2. คุณสมบัติเฉพาะตัว
3. ประเภทของสิ่งแวดล้อม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

1. อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
2. แนะนาเอกสารประกอบการสอน แบบฝึก
ปฎิบัติประจาวิชา แหล่งที่เก็บรวบรวม
เอกสาร และสื่อประสมต่าง ๆ (Website)
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยมอบหมายงานการจัดทา
สรุปประเด็นสาคัญในเนื้อหา ตามหัวข้อที่
กาหนดและตั้งชื่อกลุ่มตามอัธยาศัย
4. แต่ละกลุ่ม อภิปรายในเนื้อหาที่สรุปประเด็น
สาคัญ
5. ผู้สอนบรรยายเสริมในประเด็นสาคัญที่ผู้เรียน
ไม่ได้นาเสนอ และอภิปรายและซักถาม
ร่วมกัน

อ.ดร.อุบล
รัตน์
ชาติละออง

2

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
2

จานวน
ชั่วโมง
3

ทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ระบบสิ่งแวดล้อม
2.มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม :
สาเหตุและการสร้างความยั่งยืน

3.

2. มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม
และการร่วมมือกันในสังคมโลก

3

4

ระบบนิเวศ
1. ความหมายของระบบนิเวศ
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
3. หน้าที่ในระบบนิเวศ
4. ประเภทของระบบนิเวศ

3

5

ระบบนิเวศ
1. ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ
2. การเปลีย่ นแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับความมั่นคงของมนุษย์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point อ.ดร.อุบล
แบบฝึกปฎิบตั ิ และเอกสารประกอบการสอน
รัตน์
2. ทากิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชาติละออง
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning) ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม (ตามที่จัดใน
สัปดาห์ที่ 1) อภิปรายสถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตของสิ่งแวดล้อม และวิธีการสร้างความ
ยั่งยืน ตามหัวข้อ /รายละเอียดใน ใบงานที่
1
3. อาจารย์ผสู้ อนสรุปประเด็นปัญหาจากการ
อภิปรายของนักศึกษา
1.จัดกลุ่มให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในหนังสือ
อ.ดร.อุบล
และสรุปประเด็นนาเสนอ
รัตน์
2.อาจารย์ผสู้ อนสรุปประเด็นสาคัญเสริมจาก ชาติละออง
การอภิปรายของนักศึกษา
3.ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point และ
เอกสารประกอบการสอน
2. ทากิจกรรมที่ 2 ให้นักศึกษาจัดกลุม่ สารวจ /
ศึกษาระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย/ศูนย์
การศึกษา โดยเลือกศึกษา 1 ระบบนิเวศ
จากนั้นจาแนกองค์ประกอบ และหน้าที่การ
ทางานขององค์ประกอบเหล่านั้นในระบบ
นิเวศ ตามหัวข้อ /รายละเอียดใน ใบงานที่ 2
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้อโครงการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.บรรยายประกอบสื่อ Power Point และ
เอกสารประกอบการสอน
2. ศึกษา VCD เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอภิปราย ซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้อโครงการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรณีมีการ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขจากสัปดาห์ที่ 3)

อ.มนสินี
สุขมาก

อ.มนสินี
สุขมาก

3

สัปดาห์
ที่
6

7

8

9

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ทรัพยากรน้า
1. ประเภทของแหล่งน้า
2. ประโยชน์ของน้า
3. ปัญหาทรัพยากรน้า
4. มลพิษทางน้า
5. การจัดการทรัพยากรน้าอย่าง
ยั่งยืน
6. กรณีศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรณี
1. โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของโลก
2. หินและวัฏจักรหินบน
เปลือกโลก
3. การเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก
4. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก
5. ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ทรัพยากรธรณี
1. ทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดิน
2. มลพิษทางดิน
3. ทรัพยากรแร่ธาตุ
4. ทรัพยากรพลังงานและพลังงาน
ทดแทน
ทรัพยากรอากาศ
1. โครงสร้างของบรรยากาศ
2. การเคลื่อนที่ของอากาศ
3. อิทธิพลของลักษณะ
ภูมิอากาศกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม
4. ปัญหามลพิษทางอากาศ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับน้าบาดาล
3. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
4.ทากิจกรรมท้ายบทที่ 3

3

1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. ศึกษา VCD เรื่องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การเกิด
แผ่นดินไหว การเกิดคลื่นสึนามิ จากนั้นสรุป
สาระสาคัญ
4. ทากิจกรรมที่ 4 ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
ข่าว หรือ บทความ ต่าง ๆ ด้านทรัพยากร
ธรณี และวิเคราะห์ สรุปข่าว
หรือบทความ ตามหัวข้อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 4 และนาส่งในสัปดาห์ถดั ไป

3

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม อภิปราย ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรณี และ
วิธีการจัดการ
3. นักศึกษาส่งงานกิจกรรมที่ 4 ที่มอบหมายใน
สัปดาห์ที่ 7
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปราย และซักถาม ร่วมกัน

3

ผู้สอน
อ.ดร.อุบล
รัตน์
ชาติละออง

อ.มนสินี
สุขมาก

อ.มนสินี
สุขมาก

อ.มนสินี
สุขมาก

4

สัปดาห์
ที่
10

11

12

13

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ทรัพยากรอากาศ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
2. การจัดการทรัพยากรอากาศ

3

ความเสี่ยงภัยของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงภัย และการจัดการ
2. ความเสี่ยงภัยจากมลพิษทาง
อากาศ
3. ความเสี่ยงภัยจากอาหาร
ความเสี่ยงภัยของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงภัยจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
2. ความเสี่ยงภัยทางสังคม
ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. วิวัฒนาการของมนุษย์
เทคโนโลยี กับการใช้
ทรัพยากร
2. การเปลี่ยนแปลงภาวะ
ประชากร
3. การกาเนิดชุมชนเมือง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. ให้นักศึกษาออกมาบรรยาย โดยแบ่งเป็น
หัวข้อแต่ละกลุ่ม
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายบท

3

1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. ให้นักศึกษาออกมาบรรยาย โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
แต่ละกลุ่ม
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายบท

3

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. ให้นักศึกษา สืบค้นข้อมูล ข่าว หรือ
บทความทางระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (Internet) เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง การวางผังเมือง และ
วิเคราะห์ สรุปข่าว หรือบทความตาม
หัวข้อ / รายละเอียดในใบงานที่ 7 และ
นาส่ง ในสัปดาห์ถดั ไป

ผู้สอน
อ.มนสินี
สุขมาก
อ.มนสินี
สุขมาก

อ.มนสินี
สุขมาก

อ.มนสินี
สุขมาก

5

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
14 ประชากรกับความยั่งยืนของ

จานวน
ชั่วโมง
3

ชุมชนเมือง
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
2. การจัดการชุมชนเมืองให้น่าอยู่
และยั่งยืน

15

16

1. โครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. ทบทวนเนื้อหาวิชา

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. ทากิจกรรมที่ 7 นักศึกษาส่งข่าว หรือ
บทความ จากการค้นคว้าในสัปดาห์ที่ 13
คัดเลือกบทความ นามาอภิปรายเพื่อ
หาแนวทาง ที่เหมาะสมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้น่า
อยู่และยั่งยืน
4. ส่งรายงานโครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. เฉลย และส่งแบบฝึกปฏิบัติวิชามนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม
1. นักศึกษานาเสนอโครงการ ฯ และ
อภิปรายกับอาจารย์ผู้สอน
2. สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ
3. คืน แบบฝึกปฎิบัติ ฯ ให้นักศึกษา
4. อภิปรายและซักถาม
5. ตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
6. ชี้แจงสาระสาคัญ และสัดส่วนข้อสอบปลาย
ภาคในแต่ละบทเรียน

3

ผู้สอน
อ.มนสินี
สุขมาก

อ.มนสินี
สุขมาก

-

-

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1, 2.1, 3.1, จากความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่ม
4.1
สร้างสรรค์ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ โดยใช้เกณฑ์
การประเมินใน ตาราง 1
1.1, 2.1, 3.1, จากความตั้งใจ ความถูกต้อง ความคิดริเริ่ม
4.1, 5.1
สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
โดยใช้เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 2
1.1, 2.1, 3.1, จากความตั้งใจ ความถูกต้อง ความคิดริเริ่ม
4.1, 5.1
สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการทาโครงการ
ฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินใน ตาราง 3
สอบปลายภาค จากความถูกต้องในการทาแบบทดสอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

14

10

2,3,5,7,
10,12,1
4

30

3,4,6,10
,
14,15
16

20
40
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฎิบัติ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์
9-10 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 90-100 %
7-8 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 70-89 %
5-6 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 50-69 %
3-4 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 30-49 %
1-2 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 10-29 %
0 คะแนน
ไม่ได้ส่งแบบฝึกปฏิบัติ
หมายเหตุ :
1. ความตั้งใจ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรงต่อเวลา
2. ความถูกต้อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้วน ชัดเจน และ ตรงประเด็นของคาตอบในภาษา
ทางวิทยาศาสตร์
3. จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาจาก การเสนอแนวความคิดที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน (30 คะแนน)
กิจกรรมที่ /
คะแนน
กิจกรรมที่ 1
(4 คะแนน)

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

-

กิจกรรมที่ 2
(4 คะแนน)

-

กิจกรรมที่ 3
(4 คะแนน)

-

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
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กิจกรรมที่ /
คะแนน
กิจกรรมที่ 4
(4 คะแนน)

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

-

กิจกรรมที่ 5
(4 คะแนน)

-

กิจกรรมที่ 6
(5 คะแนน)

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
81-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
81-100 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
61-80 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
61-80 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
41-60 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
41-60 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
21-40 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
21-40 %

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-20 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-20 %

กิจกรรมที่ 7
(5 คะแนน)

หมายเหตุ :
1. ความตั้งใจ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งงานตาม
กาหนดเวลาเท่านั้น
: นักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่สาย รับใบงานทากิจกรรม ชุดที่ 1 รับการประเมิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 นักศึกษาที่เข้าเรียนขณะที่ทากิจกรรม หรือไม่เข้าเรียน รับใบงานทากิจกรรมชุดที่ 2 ประเมิน
สูงสุดเริ่มต้นที่ 3 คะแนน ในกิจกรรม ที่ 1-5 และ ประเมินสูงสุดเริ่มต้นที่ 4 คะแนนในกิจกรรม ที่ 6-7
2. ความถูกต้อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้วน ชัดเจน และ ตรงประเด็นของคาตอบใน
ภาษาทางวิทยาศาสตร์
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาจากการเสนอแนวความคิดที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
4. การเข้ามีส่วนร่วม พิจารณาจากพฤติกรรม และการปฎิบัติตนขณะทากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
ได้แก่ ความสามารถในการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์
5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

1.ความน่าสนใจ, ความ
เป็นประโยชน์ และ
ระดับความสาเร็จของ
โครงการ (5คะแนน)
โครงการน่าสนใจ และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ชุมชน มาก หรือเป็น
โครงการที่เป็นประโยชน์
ในระดับประเทศ

2.ความสนใจ และ
ความกระตือรือร้นใน
การดาเนินกิจกรรม
(5 คะแนน)
ส่งแบบเสนอโครงการ
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการครบ 2 ครั้ง
และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตาม
กาหนดเวลา

3. รูปเล่ม, เนื้อหา
ของรายงาน
และการใช้ภาษาเชิง
วิชาการ * (5 คะแนน)
รายงาน มีเนื้อหาครบ
ถ้วนและถูกต้อง รูปเล่ม
รายงานครบถ้วน และ
ถูกต้อง และสามารถใช้
ภาษาทางวิชาการได้
เหมาะสม

4.การอภิปราย และ
รูปแบบการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
(5 คะแนน)
มีความพร้อมในการ
นาเสนอ นาเสนอ
ตามลาดับหัวข้อ
โครงการ ครบถ้วน สื่อที่
ใช้ในการนาเสนอมี
คุณภาพดี และ
เหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหาครบ
มีความพร้อมในการ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง 1- 2 นาเสนอ แต่ไม่
ชุมชน
สมบูรณ์ตาม
หัวข้อ รูปเล่มรายงาน
เรียงลาดับหัวข้อ
กาหนดเวลา แต่ส่ง
ครบถ้วน และถูกต้อง
โครงการ และไม่
รายงานความ ก้าวหน้า การใช้ภาษาส่วนใหญ่
ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ของโครงการตาม
เหมาะสม
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพดี
กาหนดเวลา 1 ครั้ง
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหาครบ
มีความพร้อมในการ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง 3- 4 นาเสนอพอสมควร แต่
ชุมชน พอสมควร
สมบูรณ์ตาม
หัวข้อ รูปเล่มรายงาน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
กาหนดเวลา แต่ไม่ได้ส่ง ครบถ้วนและถูกต้อง
โครงการ และไม่
รายงานความ ก้าวหน้า การใช้ภาษาเหมาะสม ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ของโครงการ
ปานกลาง
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพดี
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหา
ความพร้อมในการ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ ตามกาหนดเวลา แต่ส่ง ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง นาเสนอน้อย ไม่
ชุมชน น้อย
รายงานฉบับสมบูรณ์
5- 6 หัวข้อ รูปเล่ม
เรียงลาดับหัวข้อ
เกินกาหนด และไม่ได้ส่ง รายงานไม่ถูกต้อง
โครงการ และไม่
รายงานความก้าวหน้า การใช้ภาษาส่วนใหญ่ไม่ ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ของโครงการ
ค่อยเหมาะสม
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพต่า
และไม่เหมาะสม
โครงการไม่น่าสนใจ
ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหา
ไม่มีความพร้อมในการ
และเป็นประโยชน์ต่อ
และรายงานฉบับ
ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง นาเสนอ ไม่เรียงลาดับ
สังคม/ชุมชน น้อยมาก สมบูรณ์เกินกาหนดเวลา ตั้งแต่ 7 หัวข้อขึ้นไป
หัวข้อโครงการ และไม่
และไม่ได้ส่งรายงาน
รูปเล่มรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ความก้าวหน้าของ
การใช้ภาษาต้อง
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพต่า
โครงการ
ปรับปรุง
มาก และไม่เหมาะสม

* เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย ชื่อโครงการ ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาและแผนการดาเนินโครงการ งบประมาณที่ใช้ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับและค่าเป้าหมาย ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นิยดา สวัสดิพงษ์, มณี ช้างเผือก, พันชัย เม่นฉาย, สิรวัลภ์ ตู้ประกาย, ลัดดาวัลย์ ปัญจวิโรจน์, เบญจ
วรรณ พงศ์สุวากร, เอกชัย พุมดวง, ยุสนีย์ โสมทัศน์ และยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. 2559. มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : โครงการตาราหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกษม จันทร์แก้ว. 2540. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
G. Tyler Miller, JR. 1994. Living in the environment Principle Connections and
Solution. International Thomson publishing. Eighth edition.
Karen Arms. 1990. Environmental Science. Saunders college publishing.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http : // www. moste.go.th (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
http : // www. oepp.go.th (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม)
http : // www. degp.go.th (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
http : // www. pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)
http : // www. thaienvironment.net
http : // www.nepo.go.th (สานักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- มีการประเมิน ผลความพึ งพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิช ามนุษ ย์กับ สิ่ งแวดล้ อมในทุกภาค
การศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของคณาจารย์
- การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชามนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
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- การนาผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและ ผล
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียน
การสอน
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน โดยสอนร่วมในศาสตร์ที่อาจารย์ แต่ละท่านมี
ความเชี่ยวชาญ
- ปรึกษา และเรียนรู้ ความรู้จากบุคคลตัวอย่างที่เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทา และจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตั้งคณะกรรมการเพือ่ ตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนา ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- คัดเลือกโครงการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา ที่สามารถปฎิบัติต่อเนื่องได้ใน
ภาคการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษากลุ่มใหม่พัฒนา และปฎิบัติต่อเนื่องเพื่อขยายผลต่อไป

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2559

SUAN DUSIT
UNIVERSITY

3661101
องค์การและการจัดการ

(Organization and Management)

Business Computer | Suan Dusit University

คานา
รายละเอียดรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) รหัสวิชา
3661101 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
โครงสร้างขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าทางาน การจูงใจคนเข้าทางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ใน
แต่ละหน้าที่ทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการเพื่อนาไปสู่นวัตกรรมและการ
จัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิ บัติสาหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนาไป
ประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
รายละเอียดรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) รหัสวิชา
3661101 นี้มีการปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเนื้อหาบางส่วน
เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้เพิ่ม
เวลาในการศึกษากรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในองค์กร
รายละเอียดรายวิชานี้เป็ นส่ว นสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1 สิงหาคม 2559

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด

1
2
3
4
5
6
7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

3
4
4
5
9
22
22

2

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3661101 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. นารถอนงค์ กองสารศรี
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.นลินรัตน์ พิพัฒน์รังสรรค์ ตอนเรียน K1, L1
(2) อ.พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล
(3) ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
(4) อ.พรพิมล ลอแท
(5) ดร.สวิภา ผลัญชัย
(6) ว่าที่ ร.ต.วราธร อภิรัตน์
(7) อ.อุมาภรณ์ เพชรรัตน์
(8) อ.จริยะดา จันทรังษี
(9) อ.ภคพร กระจาดทอง
(10) ผ.ศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
(11) อ.ชาริณี ใจเอื้อ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
สิงหาคม 2557
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
สิงหาคม 2559
3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

3

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดองค์การ เช่น ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึง วิธีการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การจูงใจคนเข้า
ทางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการ
บริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้มเี นื้อหาทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน
3. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษ แนวคิด
และหน้าที่ต่าง ๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการ และ
การควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ
Organization principles and theories from classical school of thought to
modem and millennium thinking, concepts and management functions, planning,
organizing, staffing, directing, and controlling, techniques and tools of various
management functions, organization and management trend
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง
สอนเสริมเพื่อทดแทน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต่อภาค
ต่อภาคการศึกษา คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
ภาคสนาม
การศึกษา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอเพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
- อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office hour) ที่ห้องพักอาจารย์ สัปดาห์ละ 6
ชั่ว โมง และประกาศให้ ผู้ เรี ย นทราบ นอกจากนี้ยังได้กาหนดช่องทางให้ นักศึกษาติดต่อผ่ านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนในกลุ่ม
(2) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรอื่น ๆ รู้จัก
พัฒนาระบบการทางานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ หัดเป็นคน
มีเหตุมีผล มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง
(3) ให้ทาโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
(4) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณยาบรรณในวิชาชีพของตน เพื่อให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในองค์กรนั้น ๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียน ว่าตรงเวลาหรือไม่
(2) ประเมินผลการทากิจกรรมในห้องเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทารายงานกลุ่มและการอภิปรายในชั้นเรียน
(4) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและจากการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
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(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี และ
เนื้อหาที่สาคัญด้านองค์การและการจัดการ โดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย และให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
(2) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือทากิจกรรมหน้า
ชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) มีการแบ่งกลุ่มในการทารายงาน การนาเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
(4) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ เข้าใจถึงวิธีการวางแผน การจัดองค์การ
การจัดคนเข้าทางาน การจูงใจคนเข้าทางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ จากการทาแบบฝึกหัดหลังเรียน
(2) การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคาถามจากกรณีศึกษา
(3) การสอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้หลัก
ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(4) การรายงานผลงานกลุ่ มจากการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งส่ ง
เอกสารทีร่ ายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
(2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
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เหมาะสม
(3) สามารถคิดค้น ทางเลื อก วิเคราะห์ ทางเลื อกและผลกระทบจากทางเลื อกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศและห้องสมุดตามมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ และจัดทารายงานตามที่กาหนด เพื่อนาเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
(2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านองค์การและการจัดการในบริบทที่หลากหลาย เช่น การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การจูงใจคนเข้าทางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึง
เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ เพื่อฝึกวิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดย
ให้ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(3) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามระหว่างเรียน หรือตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือ
ออกมาทากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ย วข้องกับสาระการเรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเข้าถึงสถานการณ์จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา รวมถึงเนื้อหาในบทเรียนด้วย
(2) ประเมินผลจากคุณภาพในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งได้จาลองมาจากสถานการณ์จริง
(3) ประเมินผลจากการทารายงานที่กาหนด โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(2) สามารถแสดงความคิดริ เ ริ่มและความเห็น ที่แ ตกต่างอย่า งสร้ างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไ ข
ปัญหาของทีม
(3) มีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่ างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงาน/กิจกรรม/รายงาน (เป็นกลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอก
ห้องเรียน เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตาม และสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวในวิชาชีพของตนเอง
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(2) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือ
ทีม จะทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
รับผิดชอบ มีการแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ ทาให้รู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงาน
(3) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชน เพื่อเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น ทาให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานใน
การทางานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้อ งเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีมและการส่งงาน
(3) ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับชุมชน
(4) การตอบข้อซักถามของครูผู้สอน รายบุคคล รายกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้นเรียน
(5) คุ ณ ภาพผลงานของนั ก ศึ ก ษา พิ จ ารณาจากกิ จ กรรมกลุ่ ม เช่ น โครงงาน การวิ เ คราะห์
กรณีศึกษา การนาเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
(4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ มาสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และการทา
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) ให้นักศึกษาศึกษาคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาองค์การและการจัดการและศัพท์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ในการนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวันและในอนาคต
(3) ยกตัวอย่างจาก Website ใน Youtube เพื่อให้เห็นภาพจริงในรูปแบบการพูด การฟัง และการ
เขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์
และจากเอกสารต่าง ๆ และใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับครูผู้สอนและเพื่อน ๆ ในห้อง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลงานจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมาย ดูการวิเคราะห์สัดส่วนในการสรุปผลการทารายงาน
3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
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(2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีมในงานที่มอบหมาย
(3) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
(4) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนาบทเรียนและรายละเอียด
3
ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ์การ
วัดผล
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
องค์การ
- ความเป็นมาขององค์การ
- ความหมายขององค์การ
- องค์ประกอบขององค์การ
- วัตถุประสงค์ขององค์การ
- ความสาคัญของการจัด
องค์การ
- ประเภทขององค์การ

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน
และอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์ และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ
เรียน และ Website เพิ่มเติม
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. ใช้ Power point เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
3. แนวการสอน
4. website หลักสูตร และ
website ของผู้สอน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2
บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐาน
ด้านการจัดการ
- ความหมายของการจัดการ
- แนวความคิดทางการจัดการ
- หน้าที่ของการจัดการ
- อานาจและขอบเขตของการ
จัดการ
- ระดับชั้นของการจัดการ
- ทักษะในการบริหาร

3

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎี
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
องค์การ
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
- แนวคิดและทฤษฎีทางการ
PowerPoint ประกอบการ
จัดการ
สอน และเปิดโอกาสให้
- แนวคิดทางการจัดการ
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
ในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก
สนใจและสงสัย
- แนวคิดทางการจัดการ
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
เชิงพฤติกรรมศาสตร์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
- แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
- แนวคิดทางการจัดการ
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
ยุคโลกาภิวัฒน์
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
- แนวคิดและทฤษฎีทางการ
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
จัดการของ Peter F. Drucker
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้

3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ผู้สอน
4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

10

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

บทที่ 4 การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- ประเภทของแผนงาน
- ลาดับขั้นตอนของการวางแผน
- กระบวนการในการวางแผน
- ประโยชน์ของการวางแผน
- ข้อควรระวังของการวางแผน

3

5

บทที่ 5 การจัดองค์การ
- ความหมายของการจัดองค์การ
- ความสาคัญของการจัดองค์การ
- หลักการจัดองค์การ
- โครงสร้างองค์การ
- การออกแบบองค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ผู้สอน

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)
11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการจัด
องค์การ
- ขั้นตอนของการจัดองค์การ

6

บทที่ 6 การจัดบุคคลเข้าทางาน
- ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
- ความสาคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- กลยุทธ์ในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- วิธีการดาเนินการสรรหา
บุคลากร
- แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
- ลาดับขั้นตอนในการคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าทางาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน

3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ผู้สอน

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

7

บทที่ 7 การพัฒนาบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาบุคคลและการ
ฝึกอบรม
- ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- หลักการธารงรักษาพนักงาน
- ความสาคัญของการธารงรักษา
- หลักในการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างและเงินเดือน

3

8

บทที่ 8 การควบคุมองค์การ
- ความหมายและความสาคัญ
ของการควบคุม
- ประโยชน์ของการควบคุม
- ขั้นตอนในกระบวนการควบคุม
- ประเภทของการควบคุม
- เทคนิคการควบคุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น

3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ผู้สอน

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9

บทที่ 9 เทคนิคและเครื่องมือ
ทางการจัดการ
- ความหมายของเครื่องมือ
ทางการจัดการ
- บาลานซ์สกอร์การ์ด
(Balance Scorecard)
- เบนซ์มาร์กกิ้ง
(Benchmarking)
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship
Management)
- การรื้อปรับระบบ
(Re-engineering)
- การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

3

10

บทที่ 10 การอานวยการ
- ความหมายของการ
อานวยการ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้

3661101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ผู้สอน

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ความหมายของการจูงใจ
- ความสาคัญของการจูงใจ
- กระบวนการจูงใจ
- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการ
จูงใจ

11

บทที่ 11 แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
- แนวคิดการบริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
- วิธีการสร้างกลยุทธ์ให้กับ
องค์การ
- ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถในการ
ทางาน
- การบริหารตนเอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
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ผู้สอน
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

12

บทที่ 12 ภาวะผู้นาและการ
ตัดสินใจ
- ความหมายของภาวะผู้นา
- ทฤษฎีภาวะผู้นา
- รูปแบบและประเภทของผู้นา
- คุณสมบัติของผู้นา ผู้บริหารที่ดี
- มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นา
- กระบวนการตัดสินใจ
- ประเภทปัญหาและรูปแบบ
การตัดสินใจ

3

13

บทที่ 13 การติดต่อสื่อสาร
- ความหมายของการ
ติดต่อสื่อสาร
- ความสาคัญของการ
ติดต่อสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ของการ
ติดต่อสื่อสาร
- กระบวนการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ
- ประโยชน์ของการประสานงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
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ผู้สอน

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ในองค์การ
- อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

14

บทที่ 14 การทางานเป็นทีม
- ความหมายของการทางานเป็น
ทีม
- สาเหตุของการมารวมกันเป็น
ทีม
- ลักษณะของทีม
- ประเภทของทีม
- กลยุทธ์ในการสร้างทีม
- หลักเกณฑ์การประเมิน
- การพัฒนาและบริหารทีมให้มี
ประสิทธิผล

3

15

บทที่ 15 จริยธรรมกับองค์การ
- แนวคิดด้านจริยธรรม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ
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ผู้สอน

4.2
(1)/(2)/(3)/
(4)/(5)/(6)/
(7)/(8)/(9)/
(10)/(11)

4.2
(1)/(2)/(3)/
17

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- คุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจ
- การสร้างจริยธรรมในองค์การ
ธุรกิจ
- กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง
- บทบาทของธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- บทบาทของธุรกิจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- จริยธรรมของนักธุรกิจ
- การพัฒนาจริยธรรมใน
องค์การ
- การจูงใจด้านจริยธรรมของ
บุคคลในองค์การ

16 สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1.

-

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
PowerPoint ประกอบการ
(4)/(5)/(6)/
สอน และเปิดโอกาสให้
(7)/(8)/(9)/
นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ (10)/(11)
สนใจและสงสัย
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหาในประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาทากิจกรรมท้าย
บท
สือ่ การเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
Youtube
-

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(1)
2. มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิด
ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน

(1) สังเกตุพฤติกรรมการเข้า
เรียน ว่าตรงเวลาหรือไม่
(2) ประเมินผลการทา
กิจกรรมในห้องเรียนและการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการทา
รายงานกลุ่มและการอภิปราย
ในชั้นเรียน

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10
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18

มคอ. 3
กิจกรรม
ที่

2.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

(2)
3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติ
ตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3)
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มี
ความสาคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ (4)
ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ (1)
2. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ ทั้ง
ทางด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (2)
3. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์การ การ
ปฏิบัติการการควบคุมและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ (3)
4. มีความรู้เกี่ยวกับ

(4) ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและจากการสอบ

(1) ทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจ จากการทาแบบฝึกหัด
หลังเรียน
(2) การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียน การอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การตอบคาถาม
จากกรณีศึกษา
(3) การสอบกลางภาค และ
ปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้น
หลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย
(4) การรายงานผลงานกลุ่ม
จากการศึกษาค้นคว้า โดยการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งส่งเอกสารทีร่ ายงาน

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล

1-15
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30

19

มคอ. 3
กิจกรรม
ที่

3.

ผลการเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเข้าใจอย่างเท่าทันใน
ผลกระทบในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก (4)
ทักษะทางปัญญา
1. สามารถสืบค้น ประเมิน
ข้อมูล จากหลายแหล่งและมี
ประสิทธิ ภาพด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานกาณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
(1)
2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผล คิดอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม (2)
3. สามารถคิดค้นทางเลือก
วิเคราะห์ทางเลือกและ
ผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ (3)

วิธีการประเมินผล

(1) การทดสอบย่อย สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค
โดยเน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา
รวมถึงเนื้อหาในบทเรียนด้วย
(2) ประเมินผลจากคุณภาพใน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งได้
จาลองมาจากสถานการณ์จริง
(3) ประเมินผลจากการทา
รายงานที่กาหนด โดยใช้
ความรู้ที่ได้เรียนมา และ
นาเสนอผลงานในรูปของการ
อภิปรายกลุ่มและการมีส่วน
ร่วมในการนาเสนอรายงาน

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล

1-15
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20

มคอ. 3
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทางานเป็นกลุ่มและ
มีทักษะในการทางานเป็นทีม
แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(1)
2. สามารถแสดงความคิดริเริ่ม
และความเห็นแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไข
ปัญหาของทีม (2)
3. มีความรับผิดชอบในการ
ทางานกับผู้อื่น และรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ (3)

5

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์
เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและ
ชีวิตประจาวัน (1)
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ที่จาเป็นต่อ
การทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2)

สัปดาห์ สัดส่วนของ
วิธีการประเมินผล
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน 1-15
20
ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีมและการส่งงาน
(3) ผลงานการเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชน
(4) การตอบข้อซักถามของ
ครูผู้สอน รายบุคคล รายกลุ่ม
และการรายงานหน้าชั้นเรียน
(5) คุณภาพผลงานของ
นักศึกษา พิจารณาจาก
กิจกรรมกลุ่ม เช่น โครงงาน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
นาเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่
ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด
(1) ประเมินผลงานจากการทา 1-15
10
รายงานและการมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงานและ
อภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมาย
ดูการวิเคราะห์สัดส่วนในการ
สรุปผลการทารายงาน
(2) ประเมินผลจากการมีส่วน
ร่วมและการทางานเป็นทีมใน
งานที่มอบหมาย
(3) สังเกตพฤติกรรมในการ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง และ
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มคอ. 3
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย
และสร้างความเข้าใจในรูปแบบ
การพูด การเขียน ที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูล
อื่น (3)
4. สามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยี
อื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงาน
ของธุรกิจ (4)

การเขียน
(4) ตรวจสอบความเหมาะสม
ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การ
ประเมิน ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2558). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 http://www.arit.dusit.ac.th/
2.2 เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 ภาพร (ศิริอร) ขันธหัตถ์. (2549). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอักษราพิพัฒน์
จากัด.
3.2 วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2546). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น
อินโดไชน่า จากัด.
3.3 สมคิด บางโม. (2540). องค์การและการจัดการ. บริษัท พิมพ์ดี.
3.4 ธงชัย สันติวงษ์. (2540). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช
3.5 อนิวัช แก้วจานง. (2550). หลักการจัดการ. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
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มคอ. 3
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมอง กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร
- การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยาการ อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
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คานา
รายละเอียดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์(Principle of Economics) รหัสวิชา 3691101 เป็นการ
จัด ท ารายละเอีย ดประกอบรายวิช าหลั ก เศรษฐศาสตร์ โ ดยให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะ หลั ก และ
ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่าราคาและการจัดการ
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา
และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ อุปทาน
ของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ วัฏจักร เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การลงทุน
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เ ป็ น ส่ ว นส าคัญต่ อผู้ เรี ยน ที่เน้ นทั้ง การเรียนการสอนที่เป็น ทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ยนภายในห้ อ ง ผู้ เ รี ยนสามารถนาความรู้ที่ ไ ด้จ ากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
หมวด

1
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7

หน้า
ข้อมูลทัวไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทหมวดวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วันวิธู สรณารักษ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 กุมภาพันธ์ 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบกับวิชาที่สูงขึ้นต่อไป
4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้สาหรับการประกอบธุรกิจ
5) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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2) เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสาคัญที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง
3) เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า
ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์
อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ วัฏจักร เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การ
ลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การภาษีอากร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ นักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง 90
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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2) ปลู ก ฝั งให้ นั กศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นัย โดยเน้ น การเข้า ชั้ น เรี ย น การแต่ ง กายตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
3) ปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การดาเนิน
ชีวิตและการทาธุรกิจ
4) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการป้องกันตนเอง
5) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
6) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่
นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5) ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การ
จัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
2) สอนแบบการอภิ ป รายประเด็ น ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ แ ละตามด้ ว ยตั ว อย่ า ง
ในการศึกษา
3) ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การทารายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
4) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 2 ครั้งแบบอัตนัยและการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสื บค้ น ประเมิ น ข้ อมู ล จากหลายแหล่ งและมี ประสิ ทธิ ภ าพด้ วยตนเอง เพื่ อให้ ไ ด้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
3) สามารถคิด ค้น ทางเลือ ก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ
4) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นา สมาชิกของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
3) มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง
และอาชีพ
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4.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อ
ดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยใช้ รู ป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

แนะนาบทเรียนและ
สอบถามพื้นฐานของ
นักศึกษา

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. 1.อาจารย์ผู้สอนแนะนา
ตัวและอธิบายเนื้อหา
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จานวน
ชั่วโมง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
- ความหมายชอง
เศรษฐศาสตร์
- ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ
- วงจรเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน
- ความรู้พื้นฐานใน
การศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์

2

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์
- ทฤษฎีว่าด้วยเส้นความ
พอใจเท่ากัน
- ความหมายคาว่าเส้น
ความพอใจเท่ากันและ
ลักษณะเส้นความพอใจ
เท่ากัน เส้นงบประมาณ
- ดุลยภาพของผู้บริโภค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
รายวิชาวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ
แหล่งการเรียนรู้ และ
Website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
3. ถามตอบความรู้พื้นฐาน
พื้นฐานเบื้องต้นและร่วม
แสดงความคิดเห็น
4. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

การผลิต
- ทฤษฎีการผลิตแบบ
ดั้งเดิม
- ทฤษฎีการผลิตตามหลัก
ผลิตผลและต้นทุนเท่ากัน
- ดุลยภาพของผู้ผลิต

3

4

ต้นทุนการผลิต
- ประเภทของต้นทุน
- การคานวณต้นทุน
ประเภทต่างๆ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
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5

อุปสงค์ อุปทาน และดุลย
ภาพตลาด
- ความหมายของอุปสงค์
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
- ความหมายของอุปทาน
- การเปลี่ยนแปลงของ
อุปทาน
- ดุลยภาพ
- การเปลี่ยนแปลงดุลย
ภาพ
- การแทรกแซงภาวะดุลย
ภาพ

3

6

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
- โครงสร้างตลาด
- ลักษณะของตลาดแต่ละ
ประเภท
- การกาหนดราคาและ
ปริมาณของสินค้าและ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
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ผู้สอน
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บริการในตลาดต่างๆ

7

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
(ต่อ)
- การกาหนดราคาและ
ปริมาณของสินค้าและ
บริการในตลาดต่างๆ
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 1
เพื่อประเมินความรู้

3

8

วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ
เงินฝืด และการว่างงาน
- ช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ
-ความหมายของเงินเฟ้อ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. แบบทดสอบวัดความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
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จานวน
ชั่วโมง

เงินฝืด
- สาเหตุและการแก้ปัญหา
เงินเฟ้อ เงินฝืด
- ความหมายและประเภท
ของการว่างงาน

9

บัญชีรายได้ประชาชาติ
- ความหมายรายได้
ประชาชาติ
- ประเภทของรายได้
ประชาชาติ

3

10

บัญชีรายได้ประชาชาติ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

อาจารย์อังคณา
เชี่ยวชาญ

อาจารย์อังคณา

114

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

(ต่อ)
- การคานวณรายได้
ประชาชาติ
- ประโยชน์ของบัญชีรายได้
ประชาชาติ

11

การลงทุน
- ความหมายของการลงทุน
- ประเภทการลงทุน
- ปัจจัยที่กาหนดการลงทุน
- ความสาคัญของการ
ลงทุนต่อการเจริญเติบโต
และการพัฒนาเศรษฐกิจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคานวณการ
กาหนดราคาโดยวิธีต่างๆ
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
เชี่ยวชาญ

อาจารย์อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

12

การเงินและนโยบาย
การเงิน
- ความหมายของเงินและ
หน้าที่ของเงิน
- ความหมายของปริมาณ
เงิน
- อุปสงค์และอุปทานของ
เงิน
- สถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินประเภทต่างๆ
- นโยบายการเงิน

3

13

การคลังสาธารณะและ
นโยบายการคลัง
- ความหมายการคลัง
สาธารณะ
- เครื่องมือทางการคลัง
- ภาษีอากร
- ประเภทของภาษี
- ผลจากการเก็บภาษี
- รายจ่ายของรัฐบาล
- หนี้สาธารณะ
- งบประมาณแผ่นดิน
- นโยบายการคลัง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
อาจารย์อังคณา
เชี่ยวชาญ

อาจารย์อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

การค้าระหว่างประเทศ
- ความหมายการค้า
ระหว่างประเทศ
- ทฤษฎีการค้า
- ดุลการค้า
- ทาแบบทดสอบครั้งที่ 2
เพื่อประเมินความรู้

3

15

การค้าระหว่างประเทศ
-นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ
- การนาเสนอรายงานกลุ่ม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
สื่อการสอน
1. ตาราวิชา หลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. แบบทดสอบวัดความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

อาจารย์อังคณา
เชี่ยวชาญ

อาจารย์อังคณา
เชี่ยวชาญ

117
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
5.การนาเสนอรายงานกลุ่ม
โดยมีการตอบคาถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษา
สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงาน

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

1.การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย/
กิจกรรมตามใบ
งาน/การวิเคราะห์
กรณีศึกษา

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)( 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
2.1)(2.2)(2.3)(2.4)( นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
3.1)(3.2)(4.2)(5.1)( ส่ ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่
5.4)
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ก า ร
อภิปรายกลุ่ม
5. ประเมิ น จากงาน/กิ จ กรรม
ต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึก
ปฏิ บั ติ ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ไม่
ทุ จ ริ ต ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มา
เป็ น ของตน เช่ น แบบฝึ ก หั ด
ทบทวน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

10%

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

118

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

6.ประเมิ น จากการวิ เ คราะห์
กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ วั ด ความเข้ า ใจ
ของนักศึกษา
2.การทดสอบย่อย (1.1)(1.3)(2.1)(2.2)( 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
2 ครั้งโดยข้อสอบ 2.3)(2.4)(3.2)(5.1) นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
แบบอัตนัย
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
3.ประเมินจากการทดสอบย่อย 2
ครั้ง โดยข้อสอบแบบอัตนัย
3.รายงานและการ (1.1)(1.2)(1.3)(1.4)( 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
2.1)(2.2)(2.3)(2.4)( นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
นาเสนอ
3.1)(3.2)(4.1)(4.2)( ส่ ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่
5.4)
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล
4. ประเมินจากรายงาน ที่ได้รั บ
มอบหมาย มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ไม่
ทุ จ ริ ต ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มา
เป็นของตน
5. ประเมิ น จากการน าเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การ
เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใ น ก า ร
อภิปรายซักถาม ตลอดจนการใช้
ความคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิ ค การน าเสนอโดยการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7, 14

20%

15

20%

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

119

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

16

50%

เลือกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
7. สอบปลายภาค

1.1 (1), 2.1 (1), 2.1 (2), 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
5.1 (1)
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โปราณานนท์ ดร.วันวิธู สรณารักษ์ อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ.
(2557). หลักเศรษฐศาสตร์.(พิมพ์ครั้งที่ 2). ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ www.nesdb.go.th
- กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
- กระทรวงพาณิชย www.moc.go.th
- สถาบันวิจัย TDRI www.infotdri.or.th
- สานักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559

รหัสาวิชา 3601601 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ตอนเรียน J1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัส 58

อาจารย์ผู้สอน
นางสาว ภัคระวี แหวนเพชร

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
Business English
2. จานวนหน่วยกิ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
ผู้สอน
อ.ภัคระวี แหวนเพชร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 สิงหาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอผลการดาเนินงานขององค์กรได้
3. ผู้เรียนสามารถเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน นาเสนอผลการดาเนินงานขององค์กร เขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การดาเนินธุรกรรม
ทางธุรกิจ การนาเสนอ การรายงานผลการดาเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การ
จัดการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ
Conversation at work in different business functions; job interview; writing resume;
business transaction; presentation, reporting company results; business reading skill;
conducting meeting; and writing business correspondences.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต่อภาค
ภาคสนาม
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์และห้องพัก
อาจารย์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการในเวลาราชการเท่านั้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
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1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีได้
2) มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
4) มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1) ชี้แจงความสาคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและกฎระเบียบต่างๆ ให้นักศึกษาในชั้นเรียน
2) การมอบหมายงานคู่ งานกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สอดแทรกแนวความคิดเรื่องความพอเพียงในการดานินชีวิตในเนื้อหารายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
กฎระเบียบต่างๆ
2) ประเมินจากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเวลาทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
3) ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) ซักถามความเข้าใจความพอเพียงในการดาเนินชีวิตในเนื้อหารายวิชา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทัง้ ทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
3) มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
1) เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในชั้นเรียน
2) ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม มอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกโดยนามาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
3) มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มภายใต้หัวข้อธุรกิจที่กาหนดให้
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ใช้แบบประเมินผลการบรรยาย
2) ซักถามความเข้าใจและสังเกตจากการถาม-ตอบของนักศึกษา
4
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3) ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูลธุรกิจ โดยให้ฝึกวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน
2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา
3) ให้สถานการณ์จาลองและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
2) การสอบปากเปล่า
3) การสอบปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
การกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้และความคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
1) กาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่ม
2) ให้นักศึกษาระดมสมองเสนอความคิดในชั้นเรียนตามหัวข้อที่กาหนด
3) กาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
2) ประเมินจากการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5
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2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยใช้แบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาที่มีการคานวณตัวเลข
2) มอบหมายให้นักศึกษานาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น และฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและส่ง
ชิ้นงาน
4) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากคาตอบของนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความถูกต้อง
ภาษาพูด และความสามารถในการอธิบาย
3) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินความถูกต้อง ภาษาเขียน และ
ความสามารถในการแปลความหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
-ชี้แจงคาอธิบานรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวทางการสอน
ข้อกาหนดต่างๆรวมทั้งการ
ประเมินผล
-ทดสอบก่อนเรียน

2-3

Unit 1 Applying for a job
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
-อธิบายแนวการสอน
บรรยาย/ซักถาม

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
และไวยกรณ์
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา

ผู้สอน
อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร

อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร
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4

5

Unit 2 Workplace
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing

3

Unit 3 Business contacts
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing

3

-ให้นักศึกษาฝึกเขียน ผู้สอน
ตรวจพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
และไวยกรณ์
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน ผู้สอน
ตรวจพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
และไวยกรณ์
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน ผู้สอน
ตรวจพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม

อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร

อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร
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6-7

Unit 4 Business
correspondence
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing

6

8-9

Unit 5 Business Trip
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading

6

Unit6 Business presentation
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading

6

10-11

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
และไวยกรณ์
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน ผู้สอน
ตรวจพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ

อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร

อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร

อาจารย์
ภัคระวี
แหวนเพชร
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12

บทที่ 7 Company result
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing

3

13-14

บทที่ 8 Meeting
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing

6

ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนให้นักศึกษานาเสนอเรื่อง
ที่อ่าน โดยเลือกนักศึกษาเป็น
ตัวอย่างการนาเสนอ1-2 คน
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สงสัยและตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
ภัคระวี
และไวยกรณ์
แหวนเพชร
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน ผู้สอน
ตรวจพร้อมให้คาแนะนา
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์
-ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์
ภัคระวี
และไวยกรณ์
แหวนเพชร
-ให้นักศึกษาฝึกออกเสียงและพูด
ตามบทสนทนา
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านและจับ
ใจความสาคัญ
-ผู้สอนอธิบายพร้อมให้คาแนะนา
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน ผู้สอน
ตรวจพร้อมให้คาแนะนา
-ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
9
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ในการประชุม
-ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สงสัยและ
ตอบคาถาม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
15

16

Group Presentation
Company Results
- Giving presentation,
- Giving news
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
งานที่มอบ 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มี
หมาย
ความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
และเคารพกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า
แห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านการจัดการ รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก
3.1 สามารถสืบค้น ประมวลและ

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1.1 สังเกตพฤติกรรมการ
1-15
แสดงออก ซักถามความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
กฎระเบียบต่างๆ
1.3 ซักถามความเข้าใจ
เกีย่ วกับทัศนคติต่อวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 ใช้แบบประเมินผลการ
บรรยาย
2.2 ซักถามความเข้าใจและ
สังเกตจากการถาม-ตอบ
ของนักศึกษา
3.1 ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้นักศึกษา
3.2 การสอบปากเปล่า
4.1 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
ในระหว่างทางานร่วมกัน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
20 %
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ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งในการ
ระบุและ วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการ
จัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาแลประสบการณ์
มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4 . 1 สามารถแสดงความเป็น
กัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดง
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการ
กระทาของตนเอง รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและ
ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาความรู้และความคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มา
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มี
2. การ
ความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
สอบ
และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
สัมภาษณ์ ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการ

4.2 ประเมินจากการน า
เสนอหน้าชั้นเรียน
5 . 2 ใช้แบบประเมินผล
งานที่มอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมิน
เทคนิคการนาเสนอ ความ
ถูกต้อง ภาษาพูด และ
ความสามารถในการอธิบาย
5 .3 ใช้แบบประเมินผลงาน
ที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์
การประเมินความถูกต้อง
ภาษาเขียน และความ
สามารถในการแปล
ความหมาย

1.1 สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออก ซักถามความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
กฎระเบียบต่างๆ
2.1 ใช้แบบประเมินผลการ
บรรยาย
3.2 การสอบปากเปล่า
5 . 2 ใช้แบบประเมิน
ผลงานที่มอบหมาย โดยมี

8

20%
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3. การ
นาเสนอ
งาน

จัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์
มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การประเมินเทคนิค
การนาเสนอ ความถูกต้อง
ภาษาพูด และความสามารถ
ในการอธิบาย

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
และเคารพกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า
แห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านการจัดการ รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก
3.1 สามารถสืบค้น ประมวลและ
ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งในการ
ระบุและ วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการ
จัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์
มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้

1.1 สังเกตพฤติกรรมการ
15
แสดงออก ซักถามความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ
1.3 ซักถามความเข้าใจ
เกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 ใช้แบบประเมินผลการ
บรรยาย
2.2 ซักถามความเข้าใจและ
สังเกตจากการถาม-ตอบ
ของนักศึกษา
3.1 ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้นักศึกษา
3.2 การสอบปากเปล่า
4.1 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างที่ทางาน
ร่วมกัน
4.2 ประเมินจากการน า
เสนอหน้าชั้นเรียน
5.2 ใช้แบบประเมินผลงาน
ที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์
การประเมินเทคนิคการ
นาเสนอ ความถูกต้อง
ภาษาพูด และความสามารถ

20%
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4. ความ
ประพฤติ
ตนใน
ห้องเรียน

อย่างเหมาะสม
4.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร
ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในการกระทา
ของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและ
ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาความรู้และความคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า
แห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3.1 สามารถสืบค้น ประมวลและ
ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งในการ
ระบุและ วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการ

ในการอธิบาย
5.3 ใช้แบบประเมินผลงาน
ที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์
การประเมินความถูกต้อง
ภาษาเขียน และ
ความสามารถในการ แปล
ความหมาย

1.1 สังเกตพฤติกรรมการ
1-15
แสดงออก ซักถามความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ
1.3 ซักถามความเข้าใจ
เกีย่ วกับทัศนคติต่อวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 ใช้แบบประเมินผลการ
บรรยาย
3.1 ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้นักศึกษา
3.2 การสอบปากเปล่า
4.1 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างที่ทางาน
ร่วมกัน
4.2 ประเมินจากการ

10%
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จัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์
มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม
4.1 สามารถแสดงความเป็น
กัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดง
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการ
กระทาของตนเอง รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและ
ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาความรู้และความคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. สอบ
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มี
ปลายภาค ความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของสถาบันและสังคม รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการ
จัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาแลประสบการณ์มา
ใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ

นาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2 ใช้แบบประเมินผลงาน
ที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์
การประเมินเทคนิคการ
นาเสนอ ความถูกต้อง
ภาษาพูด และความสามารถ
ในการอธิบาย

1.1 สังเกตพฤติกรรมการ
16
แสดงออก ซักถามความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
กฎระเบียบต่างๆ
2.1 ใช้แบบประเมินผลการ
บรรยาย
3.2 การสอบปากเปล่า
5 . 2 ใช้แบบประเมิน ผล
งานที่มอบหมาย โดยมี
เกณฑ์การประเมินเทคนิค
การนาเสนอ ความถูกต้อง
ภาษาพูด และความสามารถ
ในการอธิบาย

30%
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ใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Bob Dignmen. Communication in Business English.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เอกสารชุดวิชา English for office staff โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- English Conversation Book 1 โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
- เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- http:// bbc.co.uk/worldservice/learning english/business/index.shtml

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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