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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการประกอบธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ ลักษณะของสัญญาต่างๆ
รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากน้ียังมุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่สําคัญอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนําไป
ประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา   2562302   
ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)   กฎหมายธุรกิจ  
           (ภาษาอังกฤษ)   Business Law 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้สอน อาจารย์โชคดี นพวรรณ 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคปกติ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

9.1 วันที่จัดทํา 9 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา               
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกับประเภทของบุคคลและความสามารถของบุคคลในการทําธุรกิจ 
รวมถึงการจัดต้ังองค์กรทางธุรกิจตามกฎหมายไทย อีกทัง้หลักกฎหมายเบ้ืองต้นทั่วไปเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจ ลักษณะของนติิกรรมสัญญาประเภทต่างๆที่จะต้องพบในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์
ในการทํานิติกรรมสญัญาเหลา่น้ี รวมทั้งความผูกพันที่จะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่างๆระหว่างคู่สัญญา 
ซึ่งมีสภาพบังคับตามกฎหมายหลายๆฉบับ อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 1.เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงองค์กรธุรกิจกฎหมาย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของกฎหมายต่อธุรกิจ      
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายเบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนๆที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สินเช่ือ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 
 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาในห้องเรียนตลอดเวลาเรียน และจัดให้
คําปรึกษาผ่านทางอินเตอร์เนต โดยต้ังเป็นกลุ่มสนทนาใน Facebook   
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- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม (เฉพาะรายที่ต้องการ) 1 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ ณ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 1 ห้อง 1214  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และลําดับความสําคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
    1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     

1.2 วิธีการสอน  
                   1.2.1บรรยายประกอบการฉาย Powerpoint พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจรวมทั้งหยิบยกประเด็นข่าวที่ 
เกิดข้ึนในแต่ละวัน 

  1.2.2 จัดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข่าวที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการ 
ทําธรุกิจและนําเสนอหน้าชั้นเรียนกําหนดให้นักศึกษาทํากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
             1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้และ 
ตรงเวลา 

 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและ 
     เหมาะสมประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2. ความรู ้

2.1 ความรูที้ต่้องได้รับ  
                   ได้ทราบเกีย่วกับภาพรวมของกฎหมายธุรกิจ 
               2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

    2.2.2 เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบ 
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ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
    2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการ

นําไปประยุกต์ 
2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา

บริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
    2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 

         2.2.1 บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ 
การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
        2.3.1 สอบกลางภาคสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจและการนํา 

ความรู้ไปใช้ประยุกต์ 
        2.3.2 นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกีย่วข้องวิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

               3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 

ได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

        3.2.1 การมอบหมายให้นักศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน 
        3.2.2 อภิปรายกลุ่ม 

                  3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

                  3.3.1 สอบถามด้วยวาจาในห้องเรียน สอบท้ายช่ัวโมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่
มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
                    4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

    4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว 
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
                   4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

         4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายธุรกิจที ่
เปล่ียนไปอ่านบทความที่เกีย่วข้องกับรายวิชาการนําเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
         4.3.1 เช็คชื่อการเข้าเรียนหลังจากเริ่มเวลาเรียน 30 นาท ี
         4.3.2 การตอบคําถามในห้องรวมถึงมารยาทในห้องเรียน 
         4.3.3 รายงานทีน่ําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
         4.3.4 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ง
พัฒนา       

    5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางาน 
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.1.3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

 9

5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน       

         5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน  
นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 
         5.3.1การจัดทํารายงานและนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม 

ในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อสอน Learning outcome จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 
 

แนะนําบทเรียนและเป็นการสอบถามความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
ธุรกิจแนะนําวิธีการเรียน การประเมินผล และการทําข้อสอบ 

 
 
 

3 1.อาจารย์ผู้สอนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล  แนะนําหนังสือ  แหล่ งการเรียนรู้ และ
website ต่างๆเพิ่มเติม 
2. ถามตอบความรู้พื้นฐานทาง กฎหมายธุรกิจและร่วม
แสดงความคิดเห็น 
 

1.ตํารา/เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
2.เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์ 

อ.โชคดี 
นพวรรณ  

2 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ว่าด้วยเรื่องความสามารถในการทํา
ธุรกิจของบุคคลและองค์กรธุรกิจ 
 

3 1.เข้าสู่เนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง หนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 

1.ตํารา/เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
2.สื่อมัลติมีเดีย/ 
การนําสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
3.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 

3 
 

กฎหมายว่าด้วยลักษณะของนิติกรรมและสัญญา  3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทางหนังสือ พิม พ์ 
อินเตอร์เน็ต 

1. สื่อมลัติมีเดีย/ 
การนําสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อสอน Learning outcome จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

4 
 

ความสําคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะของข้อตกลงในการซื้อขาย
ระหว่างประเทศ (Incoterms) 

3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทางหนังสือ พิม พ์ 
อินเตอร์เน็ต 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 
 
 

5 กฎหมายว่าด้วยลักษณะของการทําสัญญาซื้อขาย ประเภทของ
สัญญาซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา 

3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทางหนังสือ พิม พ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 

 
6 
 

 
ความสําคัญของสัญญาเช่าและกฎหมายว่าด้วยลักษณะของ 
การทําสัญญาเช่าทรัพย์ 
 

 
3 

1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 

7 กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ซึ่งอธิบายถึงความสําคัญของสัญญาเช่า
ซื้อ และลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ 

3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อสอน Learning outcome จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

8 
 

สอบกลางภาค 1 ชั่วโมงและบรรยายในเรื่องลักษณะของสัญญายืม
ในภาพรวม 

3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 

9 กฎหมายว่าด้วยการยืม ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินซึ่งมี 
ความสําคัญอย่างมาก 

3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 

10 กฎหมายว่าด้วยลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานและจ้างทําของ 
รวมถึงความสําคัญของสัญญาดังกล่าวในการทําธุรกิจ 

3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อสอน Learning outcome จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

11 
 

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 

อ อ.โชคดี 
นพวรรณ 
 

12-13 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ซึ่งเป็นตราสารที่ใช้ในการธุรกิจทั้งในประเทศ
และธุรกิจระหว่างประเทศ 

6 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 

14-15 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่สําคัญของ
ไทย ทั้งในส่วนของการจัดตั้ง การจัดการและความรับผิด 

6 1.บรรยาย เนื้ อหาประกอบ ตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
Powerpoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึษาทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 
 

1.สื่อมัลติมเดีย 
/การนําเสนอด้วย 
ภาพเลื่อน 
2.เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

อ.โชคดี 
นพวรรณ 
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                                       2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบปลายภาค 16 60% 

2 แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง 1-15 20% 

3 
- การตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมในห้องเรียน มารยาทในห้องเรียนและ
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  
- และการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดภาค
การศกึษา 20% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 

     เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ (รหสัวิชา 2562302) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคัญ 
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติรับขนขงทางทะเล 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
     ข้อมลูทางกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณชิย์ 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาได้ดังน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้

ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
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- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 
4 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนที่  1/2560 
 
 

 
รหัสวิชา 3653205  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ  
                        (ภาษาอังกฤษ) Information System for Business Management  

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก 
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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3653205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (Information 
System for Business Management) เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรใน
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดวิชาน้ีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ ทั้งรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนําเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ใน
กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียน และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษา
ต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
                             กรกฎาคม 2560 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 40 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 40 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3653205 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)  Information System for Business Management  
    2. จํานวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบํารุง 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรงั 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

   วันที่จัดทํา 18 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศในองค์์กร โครงสร้าง
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรวมถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการวางแผน การ
ควบคุม และการตัดสินใจ  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับฮาร์ดแวร์์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ
สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
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3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสําคัญ และรูปแบบของการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร
ธุรกิจ 

4. เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา  
2. ปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผล

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Data and information; organization information systems; information systems structure; 
database structure; hardware, software, people ware, network technology and 
communication; decision support system; business intelligence; executives information 
systems; information systems development; computer ethics. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคีวามชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

- 
 

90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตร 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายทีต้่องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  
(1)  กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4)  การมอบงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
(5)  อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพ่ือนําไปปรับแก้ไข 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  

(2)  วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด 
(3)  วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4)  วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      
(5)  วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
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  (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 

  (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ 

  (5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
  (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2 วิธีการสอน   
(1)  การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(3)  การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน 
(4)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน 
(5)  การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมนิค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ

ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ

ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
(1)  ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติของระบบสารสนเทศ 
(4) ให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศของหลักสูตร 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
(2)  วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นระบบสารสนเทศ 
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(4) วัดและประเมินจากผลการมีส่วนร่วมและการดูแลระบบสารสนเทศของหลักสูตร 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (1)  สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  4.2 วิธีการสอน 
(1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2)  การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานทางวิชาการ 
(3)  การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4)  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  วัดและประเมินจากผลการเรยีนแบบร่วมมอื 
(2)  วัดและประเมินจากผลการศกึษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 
(3)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
(4)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การ นําเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการทางธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้าน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ข้อมลู สารสนเทศ ความรู้ 
- ตัวอย่างการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศ 
- กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ 
- ความสําคญัของระบบสารสนเทศ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ

3 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเอง
พร้อมอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
3. แสดงความคิดเห็น และคน้คว้า
ข้อมูลจากหัวขอ้ หรือโจทย์ทีผู่้สอน
กําหนด และอาจารย์ผู้สอนตอบข้อ
ซักถามและให้คําแนะนําแก่ผูเ้รียนใน
เรื่องต่างๆ 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
5.  มอบหมายงานให้นักศึกษาหา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. ตัวอย่างระบบ
สารสนเทศ 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของสารสนเทศระบบ
สารสนเทศ และความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส ารและการใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
การสืบค้นข้อมลูและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญด้านระบบ
สารสนเทศได้  
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี

ใบเสร็จชําระเงินหรือสลิปจากร้านค้า
ต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการเรียนใน
สัปดาห์ต่อไป 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรม
การสืบค้นข้อมลูและการนําเสนอ
ข้อมูล 

2 
 

- หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศในองค์กร 
- ความหมายขององค์กร 
- โครงสร้างขององค์กร 
- ลักษณะทั่วไปของการจัดองค์กร 
- ระดับการจัดการภายในองค์กร 
- ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อ
องค์กร 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กับองค์กร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5.  อาจารย์ผู้สอนทําการวิเคราะห์
และตั้งประเด็นคําถามจากข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในใบเสร็จชําระเงินหรือสลิ
ปจากร้านค้า   ต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้
รายการทางการค้า ข้อมูล การ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. ใบเสร็จชําระเงิน
หรือสลิปจากรา้นค้า   
ต่าง ๆ 

3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อ
องค์กร 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
การสืบค้นข้อมลูและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของระบบ
สารสนเทศได้ 

ประมวลผล และสารสนเทศที่ได้รับ
จากธุรกิจ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

3 
 

- หัวข้อการสอน 
โครงสร้างของระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศอิงคอมพิวเตอร์ 
- ประเภทของระบบสารสนเทศตาม
ระดับการปฏิบัติงาน 
- ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสตัย์ 
สุจริต จากการทําแบบทดสอบย่อย 
ความรู ้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
ประเภทของระบบสารสนเทศได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบสารสนเทศ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
การสืบค้นข้อมลูและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของประเภท
ของระบบสารสนเทศได้ 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 
- ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทาง
การเงิน 
- ระบบสารสนเทศทางการผลิต 
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการ
ผลิต 
- Learning Outcome 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. มอบหมายให้นักศึกษาทําการ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ

3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด แก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์กร
ธุรกิจ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี

แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาระบบสารสนเทศ
ของระบบ พร้อมดูแลปรับปรุงข้อมูล 
พร้อมนําเสนอผลการดําเนินงาน
สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ 

5 
 

- หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ 
(ต่อ) 
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําแบบทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจาํ
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ
ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

งานธุรกิจ 

6 
 

- หัวข้อการสอน 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
อุปกรณ์  
- โครงสร้างของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในสํานักงาน 
- ฮาร์ดแวร ์
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
- การพิจารณาเลือกซื้อฮาร์ดแวร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
ด้านอุปกรณ์  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5.  แนะนําโปรแกรม Piktochart 
พร้อมให้ดูตัวอย่งงาน เพื่อให้
นักศึกษาทําความเข้าใจและสรุป
สารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านอุปกรณ์  
ให้อยู่ในรูปแบบ info graphic  
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. โปรแกรม 
Piktochart 

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ฮาร์ดแวร์และพิจารณาเลือกซื้อ
ฮาร์ดแวร์ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศด้านอุปกรณ์และ
พิจารณาเลือกซื้อฮาร์ดแวร์ในงาน
ธุรกิจ 

7 
 

- หัวข้อการสอน 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
ชุดคําสั่ง  
- ซอฟต์แวร์ระบบ 
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- การพิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
ด้านชุดคําสั่ง 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
ชุดคําสั่งและพิจารณาเลือกซือ้
ซอฟต์แวร์ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
 

จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านชุดคําสั่งและ
พิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร ์

8 - หัวข้อการสอน 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสาร 
- ภาพรวมของการสื่อสารใน
สํานักงาน 
- ประเภทของเครือข่าย 
- สื่อกลางการสื่อสารเครือข่าย 
- เครือข่ายไร้สาย 
- ธุรกิจกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด  

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในงาน
ธุรกิจ  
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
ด้านการสื่อสาร 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสารใช้ในงานธุรกิจได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางานได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 

บทเรียน 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสารได้ 

9 - หัวข้อการสอน 
การจัดการฐานข้อมูล  
- โครงสร้างข้อมูลและระบบ
แฟ้มข้อมูล 
- ระบบฐานข้อมูล 
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด แก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ทําการตลาดผ่านยูทูป 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในงาน
ธุรกิจ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในงาน
ธุรกิจ 

10 - หัวข้อการสอน 
อัจฉริยะทางธุรกิจ 
- คลังข้อมลู 
- เหมืองข้อมูล 
- ความหมายระบบอัจฉริยะธุรกิจ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- สถาปัตยกรรมของระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจ 
- การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจในองค์กร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสตัย์ 
สุจริต จากการทําแบบทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัจฉริยะทางธุรกิจ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 
สรุปประเด็นการประยุกต์ใช้ระบบ
อัจฉริยะธุรกิจในองค์กรทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่างการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะธุรกิจ
ในองค์กร 

11 - หัวข้อการสอน 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- องค์ประกอบของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 
- ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
องค์กรธุรกิจ 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
กลุ่ม 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ลูกค้า 
- ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 
- Learning Outcome 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายใหส้บืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. การสร้างรายได้ผ่าน 
Blog ทวิตเตอร์ และ
การโฆษณาผ่าน 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 
สรุปประเด็นการนําระบบสนับสนุน
การตัดสินใจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กรธุรกิจทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน

Google AdSense
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

องค์กรธุรกิจ 

12 - หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บรหิาร 
- คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารระดับสูง 
- ความแตกต่างระหว่างระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- การทํางานร่วมกันระหว่างระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร 
ทักษะทางปญัญา 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้นและนําเสนอ
ข้อมูล 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 
สรุปประเด็นระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร การทํางานร่วมกัน
และความแตกต่าง 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร 
ในองค์กร 

13 - หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม 
- การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน 
- การบริหารลกูค้าสัมพันธ์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารลูกค้าสมัพันธ์ 
- การวางแผนทรัพยากรองค์กร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสตัย์ 
สุจริต จากการทําแบบทดสอบย่อย  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสนับสนุน
การวางแผนและการควบคุม 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 
สรุปประเด็นการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน
และการควบคมุ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการ
ควบคุมในองค์กร 

14 - หัวข้อการสอน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ความจําเป็นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- ภาพรวมของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
- การวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองค์กร 
- วงจรการพัฒนาระบบ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ

4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
 

เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง
ธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

15 - หัวข้อการสอน 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
- ความหมายจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของนัก
คอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมเกีย่วกับการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
- จริยธรรมสําหรับผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
- จริยธรรมในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 
- จริยธรรมในการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละกระดานข้อความ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรบัแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. ทดสอบย่อย 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ  
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ 
ประเมินผล 

-การมีส่วน
ร่วมในช้ัน
เรียน 
- การ 
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เด่ียว 
- ความมีจิต
อาสา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา่ 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม 
(1.2) 
3. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสงัคม 
(1.6) 
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การส่งงานตามข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมีนํ้าใจ
ในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและ
การช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบ
ย่อย 
แบบฝึกหัด 
แบบฝึก
ปฏิบัติ 
- การ
นําเสนอ
รายงานการ

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัใน
เนื้อหาท่ีศึกษา(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ 
ความรู้ ทักษะ และการ

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบระหว่างภาค 

8 20 

3. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบปลายภาค 

16 30 
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กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา 
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือ
ขอรับ
รางวัล 
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค 

ใช้เครื่องมือทีเ่หมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
(2.2) 
3.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง(2.8) 
 
 

4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้
แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือ
โครงงานที่นําเสนอ 
 

1-15 5 

- 
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นปญัหาและ
ความต้องการ(3.3) 
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)  

 
1. วัดและประเมินจากการนําเสนอ 
การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
 

 
1-15 

 
 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของ
ผู้เรียน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ
ประเด็นการเรียนรู้ 

1-15 

4 วัดและประเมินจากผลการมีส่วน
ร่ ว ม แ ล ะก าร ดู แ ล ระบ บ ระบ บ
สารสนเทศของหลักสูตร 

4-15 10 

- การ
นําเสนอ
ผลงานที่

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เด่ียว  
 

1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูน้ํา หรือใน
บทบาทของผูร้่วมทีม
ทํางาน (4.2) 
2. มีความรับผิดชอบ
ในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม(4.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการเรียน
แบบร่วมมือ 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า 
การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นํา
ในการอภิปรายซักถาม 
4.  วัดและประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 
 

1-15 
 
 

1-15 

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์ 
และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญด้าน
ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
จัดการทาง
ธุรกิจ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานทีเ่ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาํเสนออย่าง
เหมาะสม (5.3) 
3. สามารถใช้
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.4) 

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม 
การคิด การวิเคราะห์ และนาํเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญด้านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

10 

2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้น 
เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เคร่ืองมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอต่อช้ัน
เรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

1-15 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    กนิษฐา ศรีเอนก. (2558). เอกสารประกอบการเรียนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2542). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร:  เอส.พี.ซี. บุ๊คส์. 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด์ จี 

กราฟฟิค. 
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ

จัดการความรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคช่ัน.ion Systems. 9th edition, NJ: 
Prentice Hall, Inc.  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
Laudon, K., & Laudon, J. (2014). Management Information Systems. United States: 

Pearson Education 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในช้ันเรียน งานท่ีได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู ้ ร้อยละ 65 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ  5 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ 10 
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     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  
การประเมินผล  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

 
    - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรงุการสอน     

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือระดมสมอง และหาข้อมูลสรุปภาพรวมของปัญหาเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาค
เรียนถัดไป 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

การเรียนรู้/ส่วนร่วมในช้ันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรยีน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาํเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู ้    
3. ทักษะทางปัญญา    
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําภาคเรียนที่  1/2560 
 
 

 
รหัสวิชา 3661101  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) องค์การและการจัดการ  
                                         (ภาษาอังกฤษ) Organization and Management 

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินรัตน์ พิพัฒนร์ังสรรค์ 
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คํานํา 
 

 รายละเอียดรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) รหัสวิชา 
3661101 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะ
โครงสร้างขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าทํางาน การติดต่อสื่อสาร การอํานวยการ และการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในแต่ละ
หน้าที่ทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการเพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมและการจัดการ
สมัยใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ 
และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 

รายละเอียดวิชาน้ีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาองค์การและการ
จัดการ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
                             กรกฎาคม 2560 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 11 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 43 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 43 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา  3661101  ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  องค์การและการจัดการ  
                                            (ภาษาอังกฤษ)  Organization and Management 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
    3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา       อาจารย์นารถอนงค์  กองสารศรี 
    อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินรัตน์ พิพัฒน์รังสรรค์ 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันที่จัดทํา 20 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดด้านการจัดองค์การ เช่น ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ   
    2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การติดต่อสื่อสาร
การอํานวยการและการควบคุม  รวมถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ 
    3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการ
บริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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    4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพ่ือให้มีเน้ือหาทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และนําไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

2. เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน 
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน  

3. เพ่ือปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ต้ังแต่ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษ แนวคิด
และหน้าที่ต่าง ๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ 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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อ         
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้ หรือ
ตามท่ีผู้เรียนรอ้งขอเพ่ือ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคีวามชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีการนัด
หมายล่วงหน้า 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
  (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ลําดับความสําคัญ 
  (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ 
  (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
  (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
  (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  
         1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเร่ืองของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อเพ่ือนในกลุ่ม  
         1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลาทั้งการเข้าช้ันเรียน และการส่งงา
ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 1.2.3 เน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและองค์กรอ่ืน ๆ รู้จัก
พัฒนาระบบการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนกับสังคม เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผูอ่ื้นได้ 
หัดเป็นคนมีเหตุมีผล มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง 
          1.2.4 ให้ทําโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
           1.2.5 เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจรรณยาบรรณในวิชาชีพของตน เพ่ือให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในองค์กรน้ัน ๆ     
  1.3  วิธีการประเมินผล 
          1.3.1 วัดและประเมินจากการเข้าเรียนว่าตรงเวลาหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมในการเรียนด้วย 

1.3.2 วัดและประเมินจากการทํากิจกรรมในห้องเรียนและการตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.3.3 วัดและประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทํารายงานกลุ่มและการอภิปรายในช้ัน
เรียน  

1.3.4 วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
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  (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  

  (3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
  (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
(6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
  (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2  วิธีการสอน   
          2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีและ
เน้ือหาที่สําคัญด้านองค์การและการจัดการ โดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย และจัดให้มีการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
  2.2.2 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการถาม-ตอบ และให้ตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือ
ทํากิจกรรมหน้าช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
  2.2.3 มีการแบ่งกลุ่มในการทํารายงาน การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้น
ถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  2.2.4 มีการเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
  2.2.5 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบสาระสนเทศที่เก่ียวข้องกับลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ เข้าใจถึงวิธีการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การจูงใจคนเข้าทํางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม  รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

   2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ จากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 
   2.3.2 การนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น และการตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
   2.3.3 การสอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

หลักทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
   2.3.4 ประเมินจากรายงานผลงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน โดยการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 

พร้อมทั้งนําส่งเอกสารที่รายงาน และประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดเพ่ือชิง
รางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
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 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาต้ังแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 
 3.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการฝึกสืบค้นขอ้มูล จําแนกขอ้มูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลมาจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
ภายใต้สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
 3.2.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านองค์การและการจัดการในบริบทที่หลากหลาย เช่น การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การจูงใจคนเข้าทํางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม  
รวมถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ เพ่ือฝึกวิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ โดยให้ออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
         3.2.4 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามระหว่างเรียน หรือตอบคําถามท้ายบทเรียน
หรือออกมาทํากิจกรรมหน้าช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์จําลองเสมือนจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเข้าถึงสถานการณ์จริง  
 3.3 วิธีการประเมินผล 
 3.3.1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา รวมถึงเน้นเน้ือหาในบทเรียนด้วย 
 3.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งได้จําลองมาจากสถานการณ์จริง  
 3.3.3 ประเมินผลจากการทํารายงานท่ีกําหนด โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนําเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (1)  สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  4.2 วิธีการสอน 
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  4.2.1 สอนโดยกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้องประสานงานกับนักศึกษา 
บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
 4.2.2 มอบหมายงาน/กิจกรรม/รายงาน (เป็นกลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในช้ันเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือดูความสามารถในการทาํงานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตาม และสมาชิกกลุ่มได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวในวิชาชีพของตนเอง 
 4.2.3 การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม
หรือทีม จะทําให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความรับผิดชอบ มีการแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ ทําให้รู้จกัแก้ไขปัญหาของ
ทีมงาน  
  4.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําหรือเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับชุมชน เพ่ือเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทําให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานใน
การทํางานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน ความต้ังใจเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการทํางานเป็นทีมและรวมถึงพฤติกรรมในการส่งงาน  
     4.3.2 ประเมินผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษากับชุมชน  
          4.3.3 ประเมินจากการตอบข้อซักถามของครูผู้สอน รายบุคคล รายกลุ่ม และการรายงานหน้าช้ัน
เรียน  
          4.3.4 คุณภาพผลงานของนักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม เช่น โครงงาน การวิเคราะห์
กรณีศึกษา การนําเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 (2)  สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 

นําเสนออย่างเหมาะสม 
  (4)  สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Website สื่อ
การสอน e-learning และการทํารายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

 5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและสถานการณ์
เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา 

5.2.3 สอนโดยยกตัวอย่างจาก Website ใน Youtube เพ่ือให้เห็นภาพจริงในรูปแบบการพูด การ
ฟัง และการเขยีนที่เหมาะสมกับรายวิชาสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมลูธุรกิจและข้อมูลอ่ืน  
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5.2.4 กําหนดให้นักศึกษานําเสนอรายงานท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนทศ โดย

การเลือกใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ และใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับครูผู้สอน
และเพ่ือน ๆ ในห้อง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือจากสื่อ

ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้น ติดตาม การคิดวิเคราะห์ และการนําเสนอรายงานในประเด็นที่

สําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์การ จากการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
5.3.3 ประเมินผลงานจากการทํารายงานและการมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานและการ

อภิปรายในช้ันเรียน รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมาย และดูการวิเคราะห์สัดส่วนในการสรุปผลการ
ดําเนินงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ 
- ความเป็นมาขององค์การ 
- ความหมายขององค์การ 
- องค์ประกอบขององค์การ 
- วัตถุประสงค์ขององค์การ 
- ความสําคญัของการจัดองค์การ 
- ประเภทขององค์การ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถตระหนักถึงคุณค่า
ของความมีวินัยในองค์การ ว่ามี
ความสําคัญต่อการทํางานมากน้อยแค่
ไหน เช่น ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจริต และการทํางานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ ด้าน

3 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
4. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
5. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์



มคอ. 3 

 12 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความเป็นมา, ความหมาย, 
องค์ประกอบ, วัตถุประสงค์, 
ความสําคัญ และประเภทขององค์การ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การได้อย่าง     
สร้างสรรค์ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 

2 
 

- หัวข้อการสอน 
แนวความคิดพื้นฐานด้านการจัดการ 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- ความหมายของการจัดการ 
- แนวความคิดทางการจัดการ 
- หน้าที่ของการจัดการ 
- อํานาจและขอบเขตของการจัดการ 
- ระดับชั้นของการจัดการ 
- ทักษะในการบริหาร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ความซื่อสัตย์สจุริตเกี่ยวกับพื้นฐาน
ด้านการจัดการ 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย, แนวความคิด,
หน้าที่, อํานาจและขอบเขต, ระดับชั้น, 
และทักษะในการบริหารเกี่ยวกับ 
แนวความคิดพื้นฐานด้านการจัดการ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะในการแก้ปัญหาพื้นฐานด้าน

ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การจัดองค์การ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

3 
 

- หัวข้อการสอน 
แนวคิดและทฤษฎีองค์การ 
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
- แนวคิดทางการจัดการในสมัยเดิม
หรือยุคคลาสสกิ 
- แนวคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ 
- แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- แนวคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัฒน์
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ
ของ Peter F. Drucker  
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
  - 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทีส่ําคัญๆ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ขององค์การ 
และสามารถนําแก้ไขปัญหาทีเ่กิดจาก
การบริหารองค์การที่ผิดพลาด  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 

3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
การวางแผน  
- ความหมายของการวางแผน 
- ประเภทของแผนงาน 
- ลําดับขั้นตอนของการวางแผน 
- กระบวนการในการวางแผน 
- ประโยชน์ของการวางแผน 
- ข้อควรระวังของการวางแผน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการวางแผนองค์การ 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคญัที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย, ประเภท, ลําดับขั้นตอน
กระบวนการ, ประโยชน์ และข้อควร
ระวังของการวางแผนองค์การ  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการวางแผน มาบริหาร
จัดการกับงานที่ทําอยู่ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

5 
 

- หัวข้อการสอน 
การจัดองค์การ 
- ความหมายของการจัดองค์การ 
- ความสําคญัของการจัดองค์การ 
- หลักการจัดองค์การ 
- โครงสร้างองค์การ 
- การออกแบบองค์การ 
- สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการจัดองค์การ 
- ขั้นตอนของการจัดองค์การ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมี
ความซื่อสัตย์สจุริตในการจัดองค์การ 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย, ความสําคัญ, หลักการ, 
โครงสร้าง, การออกแบบ และขั้นตอน
ของการจัดองค์การ 
ทักษะทางปญัญา 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการจัดองค์การ มาบริหาร
จัดการกับงานที่ทําอยู่ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

6 - หัวข้อการสอน 
การจัดบุคคลเข้าทํางาน 
- ความหมายของการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์ 
- ความสําคญัของการจัดการ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

  ทรัพยากรมนุษย์ 
- กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 
- กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 
- วิธีการดําเนินการสรรหาบุคลากร 
- แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก 
- ลําดับขั้นตอนในการคัดเลอืก 
- วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าทํางาน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการจัดบุคคลเข้า
ทํางานมีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในการ
จัดคนเข้ามาทํางานให้กับองค์การ โดย
เข้าใจถึงความหมาย, ความสาํคัญ, 
กระบวนการและกลยุทธ์ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึง

เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่
ได้เรียนมาด้านการจัดบุคคลเข้าทํางาน
มาใช้กับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

7 - หัวข้อการสอน 
การพัฒนาบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- การพัฒนาบุคคลและการฝกึอบรม 
- ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ประโยชน์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หลักการธํารงรักษาพนักงาน 
- ความสําคญัของการธํารงรักษา 
- หลักในการกาํหนดอัตราค่าจ้างและ
เงินเดือน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการพัฒนาบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การพัฒนาบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการธํารง
รักษาบุคคลในองค์การ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการพัฒนาบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้กับงาน
ที่ทําอยู่ในปัจจบุันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

8 - หัวข้อการสอน 
การควบคุมองค์การ 
- ความหมายและความสําคัญของการ
ควบคุม 
- ประโยชน์ของการควบคุม 
- ขั้นตอนในกระบวนการควบคุม 
- ประเภทของการควบคุม 
- เทคนิคการควบคุม 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการควบคุมองค์การ 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญ, ประเภท,
ประโยชน์, เทคนิค และขั้นตอนใน
กระบวนการควบคุมองค์การได้เป็น
อย่างดี 
ทักษะทางปญัญา 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการควบคุมองค์การ มา
ปรับใช้กับองค์กรของตนเองตามความ
เหมาะสม 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

9 - หัวข้อการสอน 
เทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ 
- ความหมายของเครื่องมือทางการ
จัดการ 
- บาลานซส์กอร์การ์ด  (Balance 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

Scorecard) 
- เบนซม์าร์กกิ้ง (Benchmarking) 
- การบริหารลกูค้าสัมพันธ์  
(Customer Relationship 
Management) 
- การรื้อปรับระบบ (Reengineering) 
- การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ
เพื่อที่จะนํามาใช้ในการบริหารองค์การ
ต่อไปในอนาคต 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านเทคนิคและเครื่องมือ

เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้กับ
องค์กรของตนเองตามความเหมาะสม 
เพื่อให้มีประสทิธิภาพในการทํางาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

10 - หัวข้อการสอน 
การอํานวยการ 
- ความหมายของการอํานวยการ 
- ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จ 
- ความหมายของการจูงใจ 
- ความสําคญัของการจูงใจ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- กระบวนการจูงใจ 
- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการอํานวยการ 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย, ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการอํานวยการ รวมถึง
ความสําคัญ และกระบวนการของการ
สร้างแรงจูงใจที่มีผลต่อการอํานวยการ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการอํานวยการมา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

11 - หัวข้อการสอน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการ
จัดการ 
- แนวคิดการบริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 
- วิธีการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์การ 
- ผู้นําการเปลีย่นแปลง 
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ 
  ความรู้ความสามารถในการทํางาน 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- การบริหารตนเอง 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการ
จัดการ เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์, สรรหา
ผู้นํา รวมถึงผลติภาพของแรงงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถในการทํางาน 
เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการประยุกต์ใช้กับองค์กร
ของตนเองตามความเหมาะสม เพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่

เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

12 - หัวข้อการสอน 
ภาวะผู้นําและการตัดสินใจ 
- ความหมายของภาวะผู้นํา 
- ทฤษฎีภาวะผู้นํา 
- รูปแบบและประเภทของผู้นํา 
- คุณสมบัติของผู้นํา ผู้บริหารที่ดี 
- มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นํา 
- กระบวนการตัดสินใจ 
- ประเภทปัญหาและรูปแบบการ
ตัดสินใจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการเป็นภาวะผู้นําและ
การตัดสินใจมวีินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นําและการตัดสินใจของหัวหน้า
งานและผู้บริหารในองค์การได้มากขึ้น 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านภาวะผู้นําและการ
ตัดสินใจมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของ
ตนเองตามความเหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

13 - หัวข้อการสอน 
การติดต่อสื่อสาร 
- ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
- ความสําคญัของการติดต่อสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร 
- กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
- ประโยชน์ของการประสานงานใน
องค์การ 
- อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อสื่อสารกับ
คนในองค์กร มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความสําคัญ, วัตถุประสงค์, ประโยชน์ 
และกระบวนการของการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการติดต่อสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

14 - หัวข้อการสอน 
การทํางานเป็นทีม 
- ความหมายของการทํางานเป็นทีม 
- สาเหตุของการมารวมกันเป็นทีม 
- ลักษณะของทีม 
- ประเภทของทีม 
- กลยุทธ์ในการสร้างทีม 
- หลักเกณฑ์การประเมิน 
- การพัฒนาและบริหารทีมให้มี  
  ประสิทธิผล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการทํางานเป็นทีม     
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทํางานเป็นทีม ด้านลักษณะ, 
ประเภท, หลักเกณฑ์ และกลยุทธ์ใน
การสร้างทีม รวมถึงการพัฒนาและ

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
พิพัฒน์
รังสรรค ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

บริหารทีมใหม้ปีระสิทธิผล 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการทํางานเป็นทีม 
มาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง
ตามความเหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

15 - หัวข้อการสอน 
จริยธรรมกับองค์การ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1 , 2 , 3 , 4 ผศ.     
นลินรัตน์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- แนวคิดด้านจริยธรรม 
- คุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจ 
- การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 
- กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความ
คาดหวัง 
- บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
- บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- จริยธรรมของนักธุรกิจ 
- การพัฒนาจริยธรรมในองคก์าร 
- การจูงใจด้านจริยธรรมของบุคคลใน
องค์การ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 - นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตในจริยธรรมกับองค์การ 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน 
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์ 
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
 

รายวิชาองค์การและ
การจัดการ 
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป 
4. อุปกรณ์เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ 
 

พิพัฒน์
รังสรรค ์



มคอ. 3 

 38 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

จริยธรรมกับองค์การ ที่บุคลากรใน
องค์การพึงปฏิบัติในด้านของความ
รับผิดชอบที่มีบุคคลและองค์การ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ 
ได้เรียนมาด้านจริยธรรมกับองค์การ 
มาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง
ตามความเหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน
เดี่ยว และให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แล ะก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ  
การประเมินผล

-การมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน 
- การ 
มอบหมายงาน
ให้นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุ่ม
และงานเด่ียว 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา่ 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม (1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้นาํ
และผู้ตาม สามารถ
ทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสาํคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธ ิรับฟัง
ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคณุคา่ 
และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคบัต่าง ๆ ของ
องค์กร และสงัคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสงัคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ช้ันเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
นํ้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนําในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

10 
 

- การทดสอบ
ย่อย แบบฝึก
ปฏิบัติ 
- การนําเสนอ
รายงานจาก

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหา
ที่ศึกษา (2.1) 

(1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
จากการทําแบบฝึกหัดหลัง
เรียน 
(2) การนําเสนองานหน้าช้ัน
เรียน การอภิปราย แสดงความ

1-15 30 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ  
การประเมินผล

การศึกษา
ข้อมูลเชิงลึก 
 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
 

คิดเห็น การตอบคําถามจาก
กรณีศึกษา 
(3) การสอบกลางภาค และ
ปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้น
หลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย 
(4) การรายงานผลงานกลุ่ม
จากการศึกษาค้นคว้า โดยการ
นําเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมทั้ง
ส่งเอกสารท่ีรายงาน 

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ (3.1) 
2. ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น 
ตีความ  และประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ (3.2) 
3. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปญัหาและความ
ต้องการ (3.3) 
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4) 

(1) การทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค โดยเน้น
ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และ
การประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
ค้นคว้ามา รวมถึงเน้ือหาใน
บทเรียนด้วย 
(2) ประเมินผลจากคุณภาพใน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งได้
จําลองมาจากสถานการณ์จรงิ
(3) ประเมินผลจากการทํา
รายงานที่กําหนด โดยใช้ความรู้
ที่ได้เรียนมา และนําเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปราย
กลุ่มและการมสี่วนร่วมในการ
นําเสนอรายงาน 
 

1-15 
 

30 
 

- การนําเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความ

(1) ประเมินพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน  พฤติกรรมการ

1-15 
 
 
 

20 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ  
การประเมินผล

งานเด่ียว  
 

ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาํ หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน (4.2) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม(4.4) 

ทํางานเป็นทีมและการส่งงาน  
(2) ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างนักศึกษากับชุมชน  
(3) การตอบข้อซักถามของ
ครูผู้สอน รายบุคคล รายกลุม่ 
และการรายงานหน้าช้ันเรียน  
(4) คุณภาพผลงานของ
นักศึกษา พิจารณาจาก
กิจกรรมกลุม่ เช่น โครงงาน 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
นําเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่
ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนด  

- การติดตาม 
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็นสําคัญ
ด้านองค์การ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบนัต่อการทํางาน
ที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสทิธิภาพท้ังปาก
เปลา่และการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่าง
เหมาะสม (5.3) 
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4) 

(1) ประเมินผลงานจากการทํา
รายงานและการมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอรายงานและ
อภิปรายในช้ันเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมายดู
การวิเคราะห์สัดส่วนในการ
สรุปผลการทํารายงาน 
(2) ประเมินผลจากการมีส่วน
ร่วมและการทาํงานเป็นทีมใน
งานที่มอบหมาย 
(3) สังเกตพฤติกรรมในการ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน 
(4) ตรวจสอบความเหมาะสม
ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

1-15 
 
 
 
 

10 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
   พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2558). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
   2.1 http://www.arit.dusit.ac.th/ 
   2.2 เว็บไซต์สํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
    3.1 ภาพร (ศิริอร) ขันธหัตถ์. (2549). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอักษราพิพัฒน์  
         จํากัด. 
    3.2 วิรชั สงวนวงศ์วาน. (2546). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน                       
         อินโดไชน่า  จํากัด.  
    3.3 สมคิด บางโม. (2540). องค์การและการจัดการ. บริษัท พิมพ์ดี. 
    3.4 ธงชัย สันติวงษ์. (2540). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช 
    3.5 อนิวัช แก้วจํานง. (2550). หลักการจัดการ. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
     -  ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมอง กําหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
      -  ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 

- การจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 -  การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 -  ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
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 -  เชิญวิทยาการ อาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนเข้าร่วมสอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา 

 -  ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 
 
 
 
 
 

     
รหัสวิชา 3822104  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) หลักการบัญชี 
                                              (ภาษาอังกฤษ) Principles of Accounting 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน 
(1) ผศ.ภัทราพร ปุณะตุง 
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คํานํา 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3822104 หลักการบัญชี (Principles 
of Accounting) จัดทําขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินบทบาท และความรับผิดชอบของการบัญชีที่
มีต่อสังคม กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบัญชี  การบันทึกรายการ
ทางบัญชีของกิจการให้บริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม และ
การจัดทํางบการเงิน  ข้อจํากัดของข้อมูลทางการบัญชี  จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียนที่เน้นทั้งการเรียนการสอนท่ีเป็นทฤษฎี      
ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา        
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า  
ด้วยตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ที่ ได้จากรายวิชาน้ี             
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

20 กรกฎาคม 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา 3822104 ช่ือรายวิชา หลักการบัญชี 
    Principles of Accounting 

 
2. จํานวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) หน่วยกิต  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อ.มะลิ  ชารี 
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ภัทราพร  ปุณะตุง ตอนเรียน  

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9.1 วันที่จัดทํา 8 สิงหาคม 2559 
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 20 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการรายงานทางการเงินบทบาทและความรับผิดชอบของการบัญชีที่มี 
 ต่อสังคม และกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
  2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี 
  3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีสําหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการ

อุตสาหกรรม และการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  4   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทํางบการเงิน และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้เน้ือหามีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือ    

เป็นการปรับปรุงความถูกต้องของเน้ือหา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินบทบาทและความรับผิดชอบของ
การบัญชีที่มีต่อสังคม กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบัญชี  การ
บันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทํางบการเงิน  ข้อจํากัดของข้อมูลทางการบัญชี  จริยธรรมของวิชาชีพการ
บัญชี 

The importance and objectives of financial reporting; roles and responsibilities 
of accounting for society; conceptual framework for financial reporting; introduction to 
accounting; recording accounting transaction and preparing financial statements; limitations 
of accounting information; accounting professional ethics 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียน 
ที่ไม่สามารถทําการสอนได้ 
หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ 
เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจ 
ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3.1 อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสมและกําหนดไว้ 
3.2 อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ       

ของผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
      ผศ. ภัทราพร  ปุณะตุง   Office Hour  วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น.         

   โทร 086 3393860     e-mail : jacky_patty_@hotmail.com 
 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
    1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
    1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     

1.2 วิธีการสอน 
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน การแต่งกายตามระเบียบ         

ของมหาวิทยาลัย 
(3) มอบหมายงาน / กิจกรรม / กรณีศึกษา / รายงาน / แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงาน           

ให้ตรงเวลา 
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืน

มาเป็นของตน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา   
ที่มอบหมาย 

(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายกลุ่ม และรายบุคคล 
(4) ประเมินจากงาน / กิจกรรม / กรณีศึกษา / รายงาน / แบบฝึกหัดที่ ได้รับมอบหมาย            

มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 

    2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการ
นําไปประยุกต์ 

2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังสถานการณ์ทางธุรกิจ 

    2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบสาธิต     
แบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม เป็นต้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎี  
ที่สําคัญในเน้ือหารายวิชา 

(2) บรรยายประกอบสื่อการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยเน้นตัวอย่างโจทย์การบันทึก
รายการค้า 

(3) มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ใบงาน 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย / ข้อสอบแบบอัตนัย 
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียน        

และนอกห้องเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม และรายงานเฉพาะบุคคล      
หรือรายงานกลุ่ม 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
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3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบสาธิต  แบบ
ปฏิบัติ แบบทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎี  ที่สําคัญในเน้ือหารายวิชา 

(2) บรรยายประกอบสื่อการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยเน้นตัวอย่างโจทย์การบันทึก
รายการค้า 

(3) มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ใบงาน 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย / ข้อสอบแบบอัตนัย 
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียน        

และนอกห้องเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม และรายงานเฉพาะบุคคล      
หรือรายงานกลุ่ม 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
    4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
    4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบสาธิต     

แบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม เป็นต้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎี  
ที่สําคัญในเน้ือหารายวิชา 

(2) มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ใบงาน 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน เพ่ือดูความสามารถ   
ในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 

พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน 
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่าง ๆ  / รายงาน  (กลุ่ม ) และการเป็นผู้ นํ า ผู้ตาม               

ในการอภิปรายซักถาม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
    5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบสาธิต     

แบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม เป็นต้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎี  
ที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา 

(2) บรรยายประกอบสื่อการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยเน้นตัวอย่างโจทย์การบันทึก
รายการค้า 

(3) มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ใบงาน 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงาน
เฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย / ข้อสอบแบบอัตนัย 
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อการสอน 

/ Learning Outcome 
จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

1 ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐาน 
ทางการบัญชี 
- ประวัติความเป็นมาของการบัญชี 
- วิวัฒนาการทางการบัญชีของประเทศ 
ไทย 

- ความหมายของการบัญชี 
- วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
- ความสําคัญของการบัญชี 
- การบัญชีเกี่ยวข้องกับบุคคลในวิชาชีพ 
อื่นอย่างไร 

- ผู้ใช้รายงานการเงินและความต้องการ 
ข้อมูล 

- ขอบเขตของวิชาชีพบัญชี 
- สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
- กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี 

 

4 - ผู้สอนแนะนําตัว อธิบายรายละเอียดของรายวิชา จุดมุ่งหมาย 
และวัตถุประสงค์ คําอธิบายรายวิชา แผนการสอนและแผน 
การประเมินผลการเรียนรู้ แนะนําเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
เพิ่มเติม พร้อมทั้ง การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต 
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “ลักษณะและกรอบ 
แนวคิดขั้นพื้นฐานทางการบัญช”ี 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

2 ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐาน 
ทางการบัญชี (ต่อ) 
- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 
บัญชี 

- กรอบแนวคิดพื้นฐานหรือแม่บท 
การบัญชี 

- ความรับผิดชอบของการบัญชีที่มีต่อ  
สังคม 

- รูปแบบขององค์การธุรกิจ 
- การบัญชีกับเทคโนโลยี 
Learning Outcome 
1.ผู้ เรียนสามารถอธิบายลักษณะและ
กรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานทางการบัญชี 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 1 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต 
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “ลักษณะและกรอบ 
แนวคิดขั้นพื้นฐานทางการบัญชี” (ต่อ) 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- รายละเอียด 
ของรายวิชา 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

1, 2, 3 (1) 

3 งบการเงิน 
- ความหมายและส่วนประกอบ 
ของงบการเงิน 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- การแสดงรายการในงบแสดง 
ฐานะการเงิน 

- การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 
 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 2 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต 
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “งบการเงิน” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

2, 3, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถจําแนกหมวดบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย หมวดสินทรัพย์ 
หมวดหนี้สิน และหมวดส่วนของเจ้าของ 
เพื่อนําไปจัดทํางบแสดงฐานะการเงินได้ 
อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
3 .ผ ล ค ะ แ น น จ า ก สื่ อ อ อ น ไ ล น์ 
Application Kahoot 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ผ่ า น สื่ อ
ออนไลน์Application Kahoot เพื่อทบทวนเนื้อหาลักษณะละ
กรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานทางการบัญชี และงบการเงิน 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4 งบการเงิน (ต่อ) 
- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ 

- งบกระแสเงินสด 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- ความสัมพันธ์ของงบการเงิน 
 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถจําแนกหมวดบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย หมวดรายได้ และหมวด 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 3พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายเนื้อหา 
และสรุป ในหัวข้อ “งบการเงิน (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
- แบบทดสอบ 
การจําแนก 
หมวดบัญชี 

2, 3, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ค่าใช้จ่าย เพื่อนําไปจัดทํางบกําไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จได้อย่างถูกต้อง 
2 . ผ ล ค ะ แ น น จ า ก สื่ อ อ อ น ไล น์ 
Application Kahoot 
3.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 
- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ผ่ า น สื่ อ
ออนไลน์Application Kahoot เพื่อทบทวนเนื้อหาการจําแนก
หมวดบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน 
หมวดส่วนของเจ้าของ หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5 หลักการบันทึกบัญชี 
- วงจรทางการบัญชี 
- รายการค้าและการวิเคราะห์ 
รายการค้า 

Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์รายการ
ค้าได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 4 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต 
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “หลักการบันทึกบัญชี” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทาํการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

2, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

6 หลักการบันทึกบัญชี (ต่อ) 
- หลักการบันทึกบัญชี 
- การบันทึกรายการในสมุดขั้นต้น 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการค้า 
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 5พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายเนื้อหา 
และสรุป ในหัวข้อ “หลักการบันทึกบัญชี (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบการวิเคราะห์รายการค้า 
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
- แบบทดสอบ 
การวิเคราะห์ 
รายการค้า 

2, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

7 หลักการบันทึกบัญชี (ต่อ) 
- สมุดบัญชีแยกประเภท 
- การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
แยกประเภททั่วไป 

- การหายอดคงเหลือของบัญชี 
แยกประเภททั่วไป 

- การจัดทํางบทดลอง 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกการผ่าน 
รายการค้าจากสมุดรายวันทั่วไปไปยัง 
สมุดบัญชีแยกประเภท และสามารถ 
หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท 
ทั่วไป เพื่อนําไปจัดทํางบทดลองได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 6 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายเนื้อหา 
และสรุป ในหัวข้อ “หลักการบันทึกบัญชี (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝกึหัดเพิ่มเติม 

2, 4  (1) 

8 การวัดผลการดําเนินงาน 
- เกณฑ์การบันทึกบัญชี 
- รายการปรับปรุงบัญชี 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 7 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “การวัดผล 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

2, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
- รายได้ค้างรับ 
- รายได้รับล่วงหน้า 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการ 
ปรับปรุงบัญชี ซึ่งประกอบด้วย รายการ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
รายได้ค้างรับ และรายได้รับล่วงหน้า 
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
3 .ผ ล ค ะ แ น น จ า ก สื่ อ อ อ น ไ ล น์ 
Application Kahoot 
 

การดําเนินงาน” 
- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ผ่ า น สื่ อ
ออนไลน์Application Kahoot เพื่อทบทวนเนื้อหาการปรับปรุง
บัญชี 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจดัการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ผู้สอนประเมินจากการสอบกลางภาคครั้งที่ 1โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

9 การวัดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 
- หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
- ค่าเสื่อมราคา 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 8 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายเนื้อหา 
และสรุป ในหัวข้อ “การวัดผลการดําเนินงาน (ต่อ)” 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

2, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการ 
ปรับปรุงบัญชี ซึ่งประกอบด้วย รายการ 
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป หนี้สงสัยจะสูญ 
และหนี้สูญ ค่าเสื่อมราคา และการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดทางบัญชี ลงในสมุดรายวัน 
ทั่วไปได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
- แบบสอบประมวล 
ความรู้ ครั้งที่ 1 

10 การวัดผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
- งบทดลองหลังปรับปรุง 
- การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
- การบันทึกรายการโอนกลับ 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการ 
ปิดบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 9 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายเนื้อหา 
และสรุป ในหัวข้อ “การวัดผลการดําเนินงาน (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคญัด้วยวิธีการสอน 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

2, 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

 แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

11 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภาษีซื้อและภาษีขาย 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- เอกสารประกอบในการคํานวณ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- การจัดทํารายงานเกี่ยวกับ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการค้า 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับกิจการ 
ให้บริการลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
และสามารถคํานวณภาษีซื้อ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 10 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม
เพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

2, 3, 4  (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

และภาษีขาย เพื่อนําส่งหรือขอคืน 
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ผู้สอนประเมินจากการสอบกลางภาคครั้งที่ 2โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

12 การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
- ธุรกิจซื้อและขายสินค้า 
- ระบบการซื้อและขายสินค้า 
- ตัวอย่างเอกสารของการซื้อและขาย 
สินค้า 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ 
และขายสินค้า 

- ระบบบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการค้า 
ด้วยระบบบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด 
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ และสามารถ 
จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการ 
พณิชยกรรมได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 11 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม 
เพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “การบัญชีสําหรับกิจการ 
ซื้อขายสินค้า” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝกึหัดเพิ่มเติม 
- แบบสอบประมวล 
ความรู้ ครั้งที่ 2 

2, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

13 การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
(ต่อ) 
- ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง 
- การเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีสินค้า 
ทั้ง 2 ระบบ 

Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถบันทึกรายการค้า 
ด้วยระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง 
ลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ และสามารถ 
จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการ 
พณิชยกรรมได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 12 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม 
เพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายเนื้อหา 
และสรุป ในหัวข้อ “การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า (ต่อ)” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

2, 3, 4 (1) 

14 สมุดรายวันเฉพาะ 
- ความหมายของสมุดรายวันเฉพาะ 
- ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 13 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม 
เพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 

2, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

- ประโยชน์ของสมุดรายวันเฉพาะ 
- ประเภทของบัญชีแยกประเภท 
- ขั้นตอนการบันทึกในสมุดรายวัน 
เฉพาะ 

- สมุดรายวันซื้อ 
- สมุดรายวันขาย 
- สมุดรายวันรับเงิน 
- สมุดรายวันจ่ายเงิน 
- สมุดรายวันส่งคืน 
- สมุดรายวันรับคืน 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์รายการ
ค้ า ว่าจะนํ าไปบัน ทึกในสมุดรายวัน
เฉพาะเล่มใดได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต 
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “สมุดรายวันเฉพาะ” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

15 การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม 
- ความหมายของต้นทุนการผลิต 
- ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต 
- สินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม 
- การคํานวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ 
- ต้นทุนสินค้าที่ขาย 
Learning Outcome 
1.ผู้เรียนต้องสามารถจัดทํางบต้นทุน 

4 - ผู้สอนสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 14 พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม 
เพิ่มเติม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอน โดยผู้สอนจะอธิบายขอบเขต 
ของบทเรียน เนื้อหา และสรุป ในหัวข้อ “การบัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม” 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบอภิปราย โดยผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 

- ตํารา หลักการบัญชี 
- PowerPoint 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

2, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อการสอน 
/ Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
ผู้สอน 

การผลิต งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับ 
กิจการอุตสาหกรรมได้ 
2.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ความคิดเห็นจากการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อ 
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด การพูด การรับฟัง 
และการแสดงความคิดเห็น 

- การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการสอน 
แบบสาธิต โดยผู้สอนจะทําการแสดงหรือทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนจากการสาธิตนั้น 

- ผู้สอนกําหนดและมอบหมายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนจัดทําส่งผู้สอน 
เป็นรายบุคคล  

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ท่ีได้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ท่ีประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล

1. การมีส่วนร่วม 
ในชั้นเรียน 

1.1.3, 1.1.4 
2.1.1 
3.1.2 
4.1.1 

5.1.1, 5.1.3 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา 
ของผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามกําหนดระยะเวลา 

2. ประเมินจากการแต่งกาย 
ของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบ 
ของผู้เรียนในหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายรายกลุ่ม 
และรายบุคคล 

4. ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
ให้ผู้เรียน ต้องมีความซ่ือสัตย์ 
ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อ่ืน 
มาเป็นของตน 

1 – 15 10% 

2. ใบงาน 
/ แบบฝึกหัดท้ายบท 
/ แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
/ งานท่ีได้รับ 
มอบหมาย (รายกลุ่ม 
และรายบุคคล) 

2.1.1 
3.1.2 
4.1.1 

5.1.1, 5.1.3 

1. ประเมินจากความสมบูรณ์ 
ความถูกต้อง ความครบถ้วน 
ของงานท่ีมอบหมายให้ผู้เรียน 
ท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล 

2. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
ของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 
การเป็นผู้นํา ผู้ตาม การอภิปราย 
ซักถาม 

1 – 15 20% 

3. การสอบป ระมวล
ความรู้ คร้ังท่ี 1 และ 
2 

1.1.3, 1.1.4 
2.1.1 
3.1.2 

5.1.1, 5.1.3 

ประเมินจากการทําแบบสอบประมวล
ความรู้ คร้ังท่ี 1 และ 2 ของผู้เรียน 

8, 11 40% 

4. การสอบปลายภาค 1.1.3, 1.1.4 
2.1.1 
3.1.2 

5.1.1, 5.1.3 

ประเมินจากการทําแบบทดสอบ
ปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 

16 30% 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้ เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน           
ตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผล     
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
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