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

ค าน า  
 

เอกสารรายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา 1500117 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการสื่อสาร เน้นการสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ การย่อความ สรุปความ และขยายความ นาเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการและโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ           

 รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการ
แสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 

                             ธันวาคม  2558 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 

1 ข้อมูลทั่วไป 6 

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 6 

3 ลักษณะและการด าเนินการ 7 

4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 8 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  11 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 15 

7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 19 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     1500117    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    (Thai for communication) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ เบญจมาศ ข าสกุล 
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) อาจารย์ รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ ตอนเรียน C1 
 (2) อาจารย์ สิริมา เชียงเชาว์ไว ตอนเรียน D1 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)1 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่จัดท า 15 ธันวาคม 2558 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
1.2 เพื่อให้มีความรู้ และเกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย ทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขียน สามารถนาทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
1.3 เพื่อเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิเคราะห์สาร

ได้ 
1.4 เพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
1.5 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏในตารา 

ปรับปรุงตาราในส่วนของทักษะการฟัง การเขียนและการอ้างอิง โดยมีวิธีการดังนี้ นาเสนอตัวอย่างเพ่ิมขึ้น
ในแต่ละหัวข้อย่อยของทักษะการเขียน 

1.1 เพ่ิมการวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเขียนโครงการ 
1.2 จัดหมวดหมู่การเขียนอ้างอิงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
1.3 บูรณาการทักษะการเขียนเข้ากับทุกทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 

2.1 เน้นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2.2 ฝึกการคัดเลือกรับสาร การวิเคราะห์สาร 
2.3 และการตีความสาร โดยมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์การเรียน กับ

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

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการสื่อสาร เน้นการสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ การย่อความ สรุปความ และขยายความ นาเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการและโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ           
 Study the principles and processes of integrated Thai language used for 
communication skills, emphasize synthesizing, analyzing, summarizing and entailment, as 
well as presenting academic reports and project work effectively. 

. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยายการฝึก  

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชั่วโมง ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
ไม่มี 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
   (2.1) มีจริยธรรมในการศึกษาสอดคล้องกับหลักวจีกรรม  ได้แก่  การสื่อสารมี
สาระประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
   (2.2) มีวินัย เคารพกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา 
   (2.3) สามารถนาความรู้จากรายวิชาไปบูรณาการสู่ชุมชนได้ 
 3) มีภาวะผู้นาเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   (3.1) ยึดหลักความสามัคคีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน 
   (3.2) เข้าใจ และยอมรับในธรรมชาติ และความแตกต่างของคน 
 4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 
1.2 วิธีการสอน  

 (1) จัดทาเอกสารคู่มือการเรียน ปฐมนิเทศผู้เรียนเพ่ือรับทราบกฎกติกาในรายวิชา อาทิ สิ่งที่ควร
ทราบ และพึงปฏิบัติ ปฏิทินวิชาการ ประเด็นในการทารายงาน - โครงการ เกณฑ์การประเมิน เป็นต้น 

(2) ให้ผู้เรียนฝึกทักษะต่างๆในการสื่อสาร โดยใช้ทักษะการเขียนไปบูรณาการกับทุกทักษะ คือ 
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน 

(3) มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การทารายงานกลุ่ม และการทาโครงการ 
(4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษา และประมวลปัญหาจากการทางานกลุ่มพร้อมให้คาชี้แนะ 

และให้ผู้เรียนสรุปปัญหา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เคารพในความเห็นที่แตกต่างแต่สามารถบรรลุ
เป้าหมายของงานได ้

(5) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีคุณธรรม และจริยธรรม และนาตัวอย่างกรณีศึกษาของคนดีมี
คุณธรรมสอดแทรกลงในการเรียนการสอน 

(6) ผู้สอนเป็นต้นแบบที่ดีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน ได้แก่ การ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในทางวิชาการ การสร้างศรัทธาในความเป็นครูผู้ให้คาปรึกษาการให้ผู้เรียน
ตระหนักและเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูล การค้นคว้า 

 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) การประเมินจากความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามก าหนดของ
ปฏิทินวิชาการ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 (2) กิจกรรมโครงการสามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถนาไปต่อยอดได้ 
 (3) การสังเกตจากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม และการสอบถามความก้าวหน้าของงาน 
 (4) การสังเกตจากการขอคาปรึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม จากการนาเสนองาน และ

ประสิทธิภาพของรายงาน และโครงการที่นาเสนอ 
 (5) การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม เช่น การสื่อสาร การทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น

(6) การตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า การทารายงาน 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
   (1) มีความรู้ และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต 
   (1.1) หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาไทย 
   (1.2) การประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาไทยเพ่ือใช้ในการดารงชีวิตอย่างมี
สัมฤทธิผล 
  (2) สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
   (2.1) สามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ไปบูรณาการกับทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
  (3) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 
 2.2 วิธีการสอน 
  (1) อธิบายทฤษฎี น าเสนอตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติในแต่ละทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน 
  (2) ศึกษากรณีศึกษาจากชีวิตประจ าวัน จากสื่อมวลชน และ ฯลฯ โดยน าทฤษฎีไปวิเคราะห์เพ่ือหา
เหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทางภาษาไทย 
  (3) ฝึกการนาเสนอสารจากการประมวลความรู้  ได้แก่ การนาเสนองานด้วยลายลักษณ์อักษร คือ 
การเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนาเสนองานผ่านวาจา และสื่อประสม เป็นต้น   
 2.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) การทดสอบจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
 (2) การสอบปลายภาคเรียน  
 (3) การประเมินจากรายงาน โครงการที่นักศึกษาจัดท า 
 (4) การประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

  (2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี 
    (2.1) รู้จัก และเลือกสรรแหล่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการนาเสนองาน 
  (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้ 
    (3.1) สรุปมโนทัศน์ของความรู้ได้และนามาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
    (4.1) สามารถคิดเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ได้ 
    3.2 วิธีการสอน 

(1) แนะนาแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล  และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สอนการท าผังความคิด และสามารถขยายความผังความคิดได้จากการฝึกทักษะการถอดรหัส
สาร อาทิ การแปลความ การตีความ การย่อความ การสรุปความ และการขยายความ และวิธีการน าเสนอ
งาน และนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรียนนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
และการน ามาปรับใช้ในชีวิตของตน 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน ได้แก่ ความถูกต้องทางวิชาการ ความหลากหลายของ
แหล่งสารสนเทศ 
(2) ประเมินจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ 
  (2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
  (3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (4) ความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
  (5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 วิธีการสอน 
 1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน 
 2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาทา
งานได้กับผู้อ่ืน  
     4.3 วิธีการประเมินผล 

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

 (2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากการทางานกลุ่ม 
 (3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานการทากิจกรรมโครงการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
(3) สามารถเลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
(5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วธิีการสอน 
 (1) แนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอท้ังในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(3) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

1 
 
 

• ปฐมนิเทศรายวิชา 
หลัก และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ฟัง 
- การคัดเลือกสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ในการฟัง 
- การจับประเด็นเรื่องที่ฟังได้ 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง 
ที่ฟัง 
- นามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้ 

3 
 
 

-พาวเวอร์พอยท์ สื่อโสต 
- อธิบายข้อตกลงต่าง ๆ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการฟัง 
- ฝึกกระบวนการฟัง และ
ขั้นตอนของ การฟัง และ
สามารถจับประเด็น อภิปราย 
เขียนสรุปข้อเท็จจริงและ
แสดง ความคิดเห็นเรื่องที่ฟัง
ได้ 
ใบงานที ่1 
1.จงเขียนข้อคิดที่ได้จากเพลง
ที่ฟัง 
2. จงเขียนแผนที่ความคิดจาก
การฟัง สารคดี 
3. จงเขียนสรุปเนื้อหา และ
ข้อคิดที่ได้ จากการฟังธรรม 

(1)(2) 

2 
 

• ข้อบกพร่องในการฟัง 
- รายการส ารวจการฟังของ
นักศึกษา 
- การปลูกฝังการฟังที่ดี 

3 
 

นักศึกษาเล่าประสบการณ์
จากการได้รับผลกระทบจาก
การฟัง 

(1)(2) 

3 
 

ทักษะการฟังสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
- การฟังเพลง 
- การฟังสารคดี 
- การฟังธรรม 

3 
 
 

- พาวเวอร์พอยท์ สื่อโสต 
- สื่อโสตเพ่ือใช้ในการฝึกฟัง 
- ฝึกฟังสารประเภทต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวน 
และขั้นตอนการฟัง เขียนสรุป
ความ เรื่ อ งที่ ฟั ง  นั กศึ กษ า
น าเสนอการฟังสารประเภท

(1)(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ต่าง ๆ พร้อมอภิปราย 
ใบงานที ่1  

4 • จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
- กระบวนการอ่าน 
1. การอ่านจับใจความส าคัญ 
2. การอ่านสรุปความ 
3. การอ่านตีความ 
4. การอ่านขยายความ 

3 - พาวเวอร์พอยท์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการอ่าน 
- ฝึกกระบวนการอ่าน และ
ขั้นตอนของ การอ่าน จน
สามารถจับประเด็นเรื่องที่
อ่าน ตีความ วิจารณ์ และนา
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ใบงานที ่2 
1. จงสรุปเรื่องที่อ่าน 
2. จงให้ความหมาย หรือ
ขยายความสัญลักษณ์ที่พบ
จากเรื่องที่อ่าน 
3. จงบอกประโยชน์จากเรื่อง
ที่อ่าน 
4. จงแนะน า และเขียน
วิจารณ์หนังสือในดวงใจ 1 
เล่ม 

(1)(2) 

5 • การอ่านสารประเภทต่าง ๆ 
1. การอ่านเอกสารวิชาการ 
2. การอ่านหนังสือพิมพ์ 
3. การอ่านสารคดี 
4. การอ่านบันเทิง 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 

- พาวเวอร์พอยท์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการอ่าน 
สามารถจับประเด็นเรื่องที่
อ่านได้ 
- สามารถตีความเรื่องที่อ่าน
ได้ 
- สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่อง ที่อ่านได้ 
- น ามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้ ใบงานที่ 2 (ต่อ) 

(1)(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

6 
 
 
 
 
 
 

หลักการเขียนเบื้องต้น 
กระบวนการเขียน 
1. การเลือกสรรค า 
2. ระดับค า ระดับภาษา 
3. การใช้โวหาร 
4. การใช้ประโยค 
5. การเขียนย่อหน้า 
6. การเรียบเรียง 
- การเขียนบทน า 
- การเขียนเนื้อเรื่อง 
- การเขียนสรุป 

3 
 
 
 
 
 
 

-พาวเวอร์พอยท์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการเขียน 
- ฝึกกระบวนการเขียน และ
ขั้นตอนของ การใช้คา 
ประโยค และการร้อยเรียง
เรื่องราว 
ใบงานที่ 3 
1. จงพิจารณาความแตกต่าง
ทางความหมายของคาต่อไปนี้ 
2. จงระบุข้อบกพร่องของ
ประโยค พร้อมแก้ไขให้
ถูกต้อง 
3. จงเขียนเรียงความเรื่อง 
“ชีวิตของฉัน...กับวันที
เหลืออยู่” 
4. จงใช้โวหารบรรยายภาพ
ต่อไปนี้ 
 

(1)(2) 

7 • กลวิธีในการเขียน 
1. การเขียนนิยาม 
2. การเขียนบรรยาย 
3. การเขียนพรรณนา 
4. การเขียนสรุปความและ
อภิปรายผล 

3 ใบงานที ่3 (ต่อ) (1)(2) 

8 การเขียนรายงาน 3 - พาวเวอร์พอยท์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการทารายงาน 
- ฝึกกระบวนการเขียน
รายงาน และข้ันตอนของการ

(1)(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

เขียนรายงาน 
- สามารถประมวลข้อมูลและ
นาเสนอในรูปแบบรายงานได้ 
ใบงานที ่4 
1.จงท าโครงร่างรายงานจาก
ชื่อรายงานที่กาหนด 
2. เขียนอ้างอิงในเนื้อหาแบบ
ระบบนามปี 
3. จงเขียนบรรณานุกรม 

9 การเขียนอ้างอิง 3 - พาวเวอร์พอยท์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิง 
- ฝึกกระบวนการเขียนอ้างอิง 
- ฝึกการเขียนอ้างอิง 
ใบงานที ่5 
1.จงเรียงล าดับผู้แต่ง 
2. จงเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
ตามท่ีก าหนด 
3. จงเขียน 

(1)(2) 

10 
 
 

 

การเขียนโครงการ 3 
 
 
 
 
 

- พาวเวอร์พอยท์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการท าโครงการ 
- ฝึกกระบวนการเขียน
โครงการ และขั้นตอนของการ
เขียนโครงการ 
ใบงานที่ 6  
1.จงเขียนโครงการ 1 
โครงการจากประเด็น 
“คนดี คิดเก่ง เพื่อ

มหาวิทยาลัย”  

(1)(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

11 เทคนิค 14 ประการในการ
เตรียม 
พูด 
- จุดประสงค์ของการพูด 
- ประเภทและความหมาย
ของการพูด 

3 
 

- พาวเวอร์พอยท์ สื่อโสต 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องพูด 
- ฝึกกระบวนการพูดที่ถูกต้อง
ใบงานที ่7 
จงเขียนสคริปต์บทพูดนา
ตนเอง 

(1)(2) 

12 •ฝึกทักษะการพูดเชิง
สถานการณ์ 
1. เพ่ือเสนอข้อมูล 
2. การกล่าวรายงาน 
3. การกล่าวเปิดงาน 
4. การกล่าวสุนทรพจน์ 
5. การแนะน าตัว 
6. การบรรยายสรุป 
7. การพูดเพ่ือสาระบันเทิง 
8. การแซววาที 
9. การเลียนวาที 
10. การพูดเพ่ือกิจธุระ 

3 - พาวเวอร์พอยท์ สื่อโสต 
- บรรยาย และอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการพูด
สถานการณ์ต่าง ๆ 
- ฝึกกระบวนการฟัง และ
ขั้นตอนของ การฟัง และ
สามารถจับประเด็น อภิปราย 
เขียนสรุปข้อเท็จจริงและ
แสดง ความคิดเห็นเรื่องที่ฟัง
ได้ 

(1)(2) 

13 การฝึกทักษะการพูดต่อที่
ประชุมชน 

3 นักศึกษานาเสนอการพูดตาม
หัวข้อที่ได้รับ 
ผู้สอนวิเคราะห์ วิจารณ์เพ่ือ
ปรับแก้ให้ถูกต้อง 

(1)(2) 

14 ทบทวน และการบูรณาการ
ความรู้สู่ชีวิตจริง 

3 บรรยาย และอภิปรายถึง
ความส าคัญของทักษะในการ
สื่อสาร 
แบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมอภิปราย
ตามหัวข้อที่ก าหนด 

(1)(2) 

15 การน าเสนองาน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
1.1 2),1.13),2.1 1),3.1 
2),4.11),5.12),5.13),5.1

5) 
รายงานกลุ่ม 

15 30% 

2 
1.1 2,2.1 1),3.1 2),5.1 

2) 
งานรายบุคคล 

ตลอดภาคปี
การศึกษา 

20% 

3 
2.1 

1),3.12),3.13),3.1.4) 
กิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคปี
การศึกษา 

20% 

4 1.1 2), 2.1.1), 3.1 2) สอบปลายภาค 
ตามตาราง

สอบ 
30% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย. 2551. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพ ฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
       กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2542. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  

กัลยา จงประดิษฐ์นันท์. 2543. ศิลปะการพูดต่อท่ีชุมชน. กรุงเทพฯ: ยูบอส คอร์เปอเรชั่น.  
กัลยา ยวนมาลัย. 2539. การอ่านเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
กุณฑลีย์ ไวทยะวนิช. 2545. หลักการพูด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
กุลวดี พุทธมงคล. 2544. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย. นครราชสีมา: นิรุตติ์การพิมพ์.  
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. 2549. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. 2546. การใช้ภาษาไทย ๒. พิมพ์ครั้งที ่5. กรุงเทพฯ:     

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
คาร์เนกี ้เดล . 2537. การพูดในที่ชุมชน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. พิมพ์ครั้งที ่9. กรุงเทพฯ: 

อาษา 
จิตรจานงค ์สุภาพ. 2530. การพูดระบบการทูต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์.  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสาราญ, บรรณาธิการ. 2548. ภาษากับการสื่อสาร. 
กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส. จุฬาลงกรณ,์ มหาวิทยาลัย. 2545. การค้นคว้าและการเขียนรายงาน. พิมพ์ครั้ง
ที ่5 แก้ไขปรับปรุง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
___________. 2546. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.  

ญานิศา โชติชื่น. 2549. การพูดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.  
__________. 2550. การเขยีนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์. 2539. การใช้ภาษาไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
ณัฎพงศ์ เกศมาริษ. 2548. เทคนิคการนาเสนออย่างมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ:  

เอ็กซเปอร์เน็ท.  
ดวงใจ ไทยอุบุญ. 2549. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย.  
ถนอมวงศ ์ล้ายอดมรรคผล. 2544. ตาราการอ่านให้เก่ง. พิมพ์ครั้งที ่9. กรุงเทพฯ: กระดาษสา.  
ถาวร โชติชื่น. 2548. ทอล์คโชว์อันซีน. “ช็อตเด็ดเกร็ดการพูด”. กรุงเทพฯ: พี.วาทิน  
พับบลิเคชั่นจากัด.  
ธงไชย พรหมปก. 2540. การอ่าน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.  
ธนรัชฎ์ ศิริสวสัดิ์ และนภาลัย สุวรรณธาดา. 2539. การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า. ในเอกสารการ

สอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วย 6 -10. พิมพ์ครั้งที ่2. นนทบุรี: ชวนพิมพ์.  
ธิดา โมสิกรัตน์ และนภาลัย สุวรรณธาดา. 2543. การอ่าน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

ภาษาไทย 1 หน่วย 9-15. พิมพ์ครั้งที ่9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ธิดา โมสิกรัตน์, ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และอลิสา วานิชดี. 2543. การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย.  

ในเอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วย 8 -15. พิมพ์ครั้งที ่7. นนทบุรี: ประชาชน.  
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนาพันธ์. 2546. กลยุทธ์การพูดให้ประสบความสาเร็จ. กรุงเทพฯ: สนุกอ่าน

จ ากัด.  
นพดล จันทร์เพ็ญ. 2539. การใช้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมม่ี.  
นภารัตน์ สุวรรณธาดา และคณะ. 2548. การเขียนผลงานทางวิชาการและบทความ. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
นรินทร์ องค์อินทร์. 2549. วาทะชนะใจคน. แปลและเรียบเรียงจาก Give Your Speech, 

Change the  
world , ผู้เขียน : Nick Morgan. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์ และสติวดิโอ จ ากัด.  
บุญยงค ์เกศเทศ. 2548. วิถีคิด วิธีเขียน. กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์.  
เบญญาวัธน์ (นามแฝง). 2546. คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง ชุดที ่2 เริ่มต้นใหม่...ในวันพรุ่ง.  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

อ นนทบุรี: 108 สุดยอดไอเดีย.  
เปลื้อง ณ นคร. 2542. ศิลปะแห่งการอ่าน. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.  

พรหมวชิรญาณ, พระ. 2549. พุทธศาสนพิธี. กรุงเทพฯ: วัดยานนาวา.  
พัชร บัวเพียร. 2536. วาทวิทยา : กลยุทธ์การพูดอย่างมีประสิทธิผล...ในทุกโอกาส.พิมพ์ครั้งที ่2
กรุงเทพฯ: อะเบลส.  

__________. 2538. วาทวิทยา. พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพฯ: สยามเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์.  
พัฒจิรา จันทร์ดา. 2547. การอ่านและวิจารณ์เรื่องสั้น. กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์.  

ภาควิชาภาษาไทย. 2544. การใช้ภาษาไทย. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ภาควิชาภาษาไทย. 2543. การอ่านเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  
ภาควิชาภาษาไทย. 2540. ภาษากับการสื่อสาร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสนามจันทร์.  

มัลลิกา คณานุรักษ์. 2545. เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดี. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ:  
โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  
รังสิต, มหาวิทยาลัย. คณะศิลปศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย. 2543. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.  
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.  
ราชบัณฑิตยสถาน. 2550. พจนานุกรมคาใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:  
แม็ค.  
__________. 2546. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์  

พับลิเคชั่นส์.  
ภาษาไทย หน่วย 8 -15. พิมพ์ครั้งที ่7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

วรมน เหรียญสุวรรณและคณะ. 2550. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น. กรุงเทพฯ:  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. 2545. ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป.  
พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์หัวหอม.  

วีนา สงวนพงษ.์ 2549. การเขียนรายงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช.  

แววมยุรา เหมือนนิล. 2538. การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.  
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์. 2544. การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน. กรุงเทพฯ :  

ไทยวัฒนาพานิช.  
ศิริพร ลิมตระการ. 2534. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา  

การอ่านภาษาไทย หน่วย 1 - 7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
สมจิต ชิวปรีชา. 2548. วาทวิทยา. พิมพ์ครั้งที ่5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สมชาติ กิจยรรยง. 2548. ศิลปะการพูดสาหรับผู้นา. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.  
สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน.์ 2548. กลเม็ดการอ่านให้เก่ง. พิมพ์ครั้งที ่3 .  

กรุงเทพฯ: ผ่องพัฒน์การพิมพ์.  
สมบัติ พรหมเสน. 2545. การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์. พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.  
สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. 2534. การอ่านทั่วไป. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
สมิต สัชฌุกร. 2547. การพูดต่อชุมนุมชน. กรุงเทพฯ: สาธาร.  
สุพรรณี วราทร. 2545. การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ส าเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จาปาเงิน. 2542. หลักนักพูด. พิมพ์ครั้งที ่9. กรุงเทพฯ:  

บริษัทเยลโล่การพิมพ์.  
อวยพร พานิช และคณะ. 2548. ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์แห่งจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย. 2549. การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  

อุดม พรประเสริฐ และคณะ. 2549. การสื่อสารด้วยภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดสุิต. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, ม.ร.ว. 2551. ก่อนเสด็จ...ลับเลือนหาย. พิมพ์ครั้งที ่14.  
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี.  

งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2549. ความสุขของกะทิ. พิมพ์ครั้งที่ 24. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์  
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด.  

จิตรา ก่อนันทเกียรติ. 2539. ตึ่งหนั่งเกี้ย. พิมพ์ครั้งที ่7. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์  
พับลิชชิ่ง .  

จริยาภรณ์ เพชรางกูร. 2548. พจนานุแนว. กรุงเทพฯ: ไฟน์ ไรท.์  
เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร. 2546. เติมก าลังใจให้พลังชีวิต. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.  
ฉอ้อน วุฒิกรรมรักษา. 2536. หลักการรายงานข่าว: Basic News Reportion. กรุงเทพฯ :  

ประกายพรึก.  
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. 2538. MC 231 การพูดในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง.  
__________. 2532. การพูดสาหรับผู้น า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.  

ชุติปัญโญ (นามแฝง). 2546. ชีวิตที่เหนื่อยนัก...พักเสียบ้างดีไหม?. กรุงเทพฯ: ใยไหม.  
__________. 2551. ความสุขความสาเร็จด้วย 21 เคล็ดไม่ลับ. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ.  

ถาวร โชติชื่น และเสน่ห์ ศรีสวุรรณ. 2533. ทีเด็ดเกร็ดการพูด. พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก์.  
__________. 2541. ผงชูรสการพูด. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก.์  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

แถมสิน รัตนพันธุ์. 2549. ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ ‘ลัดดาซุบซิบ’. กรุงเทพฯ:  
ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.  

ธีรภาพ โลหิตกุล. 2544. กว่าจะเป็นสารคดี ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ:  
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด.  

มาซาร ุเอโมโตะ. 2547. มหัศจรรย์แห่งน้ า ค าตอบเพื่อชีวิตที่ดีกว่า. แปลโดย ดาดา.  
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โลกสวย.  

ว. วชิรเมธี. 2550. คนสาราญ งานสาเร็จ. พิมพ์ครั้งที ่5. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง  
แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด.  

ว.วชิรเมธ,ี ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ และอัญชลีพร กุสุมภ์. 2550. โลกร้อน ธรรมเย็น.  
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.  
__________. 2551. โลกเยน็ เมื่อเห็นธรรม. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. 
 
                     หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์ 

2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

1. ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

2. ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร     
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 1. กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้รับผลข้อสอบเพ่ือจัดทาคลัง
ข้อสอบ 

2. กระบวนการให้คะแนนนักศึกษา โดยผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ
คณาจารย์ผู้สอนมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     1. น าผลการวิจัยมาปรับปรุงต ารา วิธีการสอน และวิธีการออกข้อสอบ 

2. ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

3. ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
4. แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้กับหัวหน้าตอนเรียนทุกตอนเรียน 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

 

SUAN 
DUSIT 

UNIVERSITY 

         2000105 
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 

Aesthetic for Quality of Life 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาสุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต รหัสวิชา 2000105  ได้มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปะกับมนุษย์อันก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรีย์  ศาสตร์
ของความงามและกระบวนการการรับรู้ค่าความงาม  มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้ง
ตะวันออกและตะวันตก  และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเรียน การสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้
เกิดความรู้ และสามารถน าสุนทรียภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบในรายวิชาสุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างด ี

 
                             ธันวาคม 2558 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 

1 ข้อมูลทั่วไป 24 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 24 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 25 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 25 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  28 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 38 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 39 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    2000105  สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต    
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ผศ.วรพรรณ กีรานนท์  

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา    (1) อาจารย์ เอ้ือมพร เนาว์เย็นผล ตอนเรียน  E1,F1  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  
     ภาคการศึกษาที่ 2 /2558 ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     15 ธันวาคม 2558 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้วนักศึกษาจะเกิดการเรียนรุ้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

     1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปะกับมนุษย์อันก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรีย์ 
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 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของความงามและกระบวนการการรับรู้ค่าความงาม 
 3. เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก 
 4. เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมไทย 

5. เพ่ือให้สามารถน าสุนทรียภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
6. เพ่ือให้น าคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ รวมถึงการท างานเป็ นทีมไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
7. เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    1) เพ่ือพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับจากการเรียน ได้แก่ความรับผิดชอบ รู้จัก

เสียสละ มีระเบียบวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีจิตสาธารณะและเป็นคนดีของสังคม 
    2) เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์สุนทรีย์ ในธรรมชาติและงานศิลปะ

สามารถน าไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์ทฤษฎีความงาม การรับรู้คุณค่า
สุนทรียภาพในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าความงามใน  ศิลปกรรมแขนง
ต่าง ๆ สามารถน ามาบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 
 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง 
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันเวลาในการให้ค าปรึกษา รายกลุ่มหรือรายบุคคลตามความเหมาะสมหรือ
ตามความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.1)  มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย 
     1.2) ให้นักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้แก่ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและการส่ง
งาน แต่งกายเรียบร้อย มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทสุภาพเหมาะสม 

2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ 
                 2.1) ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การรู้จักเสียสละ มีจิต
สาธารณะ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอย่างเป็น รูปธรรมโดยผ่านการท าโครงการสุนทรียภาพเพ่ือสังคม 

 
3) มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

      3.1) มีระเบียบวินัย รู้จักวางแผนการท างานและมีประสบการณ์การท างานเป็นกลุ่ม 
ได้พัฒนาเรื่องการตรงต่อเวลาและความสามัคคี 

4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
1.2 วิธีการสอน 
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมประกอบการบรรยาย จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ,  
การท าใบงาน , ท ารายงานและน าเสนองาน , ท าแบบฝึกหัด และการท าโครงการสุนทรียศิลป์หรือ 
โครงการสุนทรียภาพเพ่ือสังคม โดยใช้รูปแบบการศึกษาด้วย 
1) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอ 
2) การท าโครงการ (Project Based Learning) มอบหมายให้ นั กศึ กษาจัดท าโครงการ

สุนทรียภาพเพ่ือสังคม เป็นงานกลุ่ม 
3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือ

ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบ เสียสละและการท างานร่วมกัน 
1.3 วิธีการประเมินผล 
             ประเมินผลการเรียนจากกิจกรรมในชั้นเรียน , การท าใบงาน , การน าเสนองาน , ตรวจแบบฝึกหัด  
               และแบบประเมินโครงการสุนทรียศิลป์หรือโครงการสุนทรียภาพ เพ่ือสังคม       
2. ความรู้ 
   2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
       1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
  1.1)  มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ของความงามและสามารถน าสุนทรียภาพไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2)  สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
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 2.1)  สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปกรรมและคุณค่าความงามได้ 
3)  มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
  3.1)  มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับศิลปะในชุมชนและตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 
4)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ 
4.1) มีความตระหนักร ู้และความเข้าใจเรื่องคุณค่าความงามและองค์ประกอบศิลป์สามารถ

น าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
2.2 วิธีการสอน 
                   2.2.1 จัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ใช้วิธีการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์และตอบค าถามเก่ียวกับศิลปะตะวันออก และตะวันตก 
                     2.2.2 จัดการเรียนการสอนแบบ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นให้นักศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์กับความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์ 
                     2.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก โดย

มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงการสุนทรียศิลป์ 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
         ประเมินผลระหว่างภาค   ร้อยละ 60  แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้ 
  - ใบงานและกิจกรรมในห้องเรียน            ร้อยละ    30    
                     - รายงานกลุ่ม (โครงงานสุนทรีย์ฯลฯ)        ร้อยละ    20  
  - แบบฝึกหัด              ร้อยละ    10  
                     - ประเมินผลปลายภาค                         ร้อยละ    40 
  ( ขอ้สอบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 100 ข้อ เวลา 1.30 ชั่วโมง ) 
       รวม 100 คะแนน 
โดยรายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง Rubric 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1)  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
 2)  สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 
  3.1) นักศึกษารู้จักวิธีคิดเชิงบวก มีประสบการณ์สุนทรียภาพสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและรู้จักปรับตนให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
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  4.1) นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มและแนวทางในการสร้างสรรค์งานและกระบวนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3.2 วิธีการสอน 

จัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

            1) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอ 
2) การท าโครงการ (Project Based Learning) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงการ

สุนทรียภาพเพ่ือสังคม เป็นงานกลุ่ม 
3)การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือ

ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบ เสียสละและการท างานร่วมกัน 
  3.3 วิธีการประเมินผล 
        ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60 
         ประเมินผลปลายภาค   ร้อยละ 40 
                                      รวม 100 คะแนน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1)  มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
        1.1) รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักปรับเปลี่ยนตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2)  สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
                2.1) น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ 
 3)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 4)  มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   4.2 วิธีการสอน 

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ให้นักศึกษาได้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอ 

          2) การท าโครงการ (Project Based Learning) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงการ
สุนทรียภาพเพ่ือสังคม เป็นงานกลุ่ม 

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือ
ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบ เสียสละและการท างานร่วมกัน 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินผลโดยการสังเกตจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
  1.1) รู้จักพัฒนาตนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สามารถใช้เทคโนโลยี
ต่างๆเพ่ือการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การน าเสนองาน และรู้จักน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเอง 
 2)  สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4)  สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
 5)  สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 
           จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายงานให้ท าโครงการสุนทรียศิลป์หรือโครงการสุนทรียภาพเพ่ือ
สังคมท่ีต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

     5.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินผลจากการน าเสนองานของนักศึกษา 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

1-2 แนะน าเนื้อหาวิชา
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
- ความหมายและค านิยาม
ของสุนทรียศาสตร์  
สุนทรียศาสตร์กับความเป็น
มนุษย์ และการสร้างสรรค์ 
 - ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด 
และสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมแนวตะวันออก  
และตะวันตก 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- แนะน าเนื้อหารายวิชา , 
อาจารย์ผู้สอน และ การวัดผล
ประเมินผล 
- บอกความหมายและค า
นิยามของสุนทรียศาสตร์ 
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
กับความเป็นมนุษย์ และการ
สร้างสรรค์ 
- อธิบายถึงสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิด และสุนทรียศาสตร์
เชิงพฤติกรรมแนวตะวันออก  

(1),(2) 



30 
 

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

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

และตะวันตะวันตก 
- นักศึกษาชมวีดีทัศน์และ
ตอบค าถามเกี่ยวกับศิลปะ
ตะวันออก และตะวันตก 
สื่อการสอน 
 -Power Point  
-วีดีทัศน์ และ ใบงาน 

3 กระบวนการสร้างงานศิลปะ 
เริ่มจากมนุษย์ผู้สร้างสรรค์
ตามล าดับขั้นตอนตรงไปสู่
การรับรู้ของมนุษย์ในสังคม 
เป็นความปรารถนาดีของ
ศิลปินจะให้เพ่ือมนุษย์ได้
สัมผัสกับสิ่งที่มีความงาม 
ส่งผลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ในขณะเดียวกัน เป็นความ
ภาคภูมิใจของศิลปินที่คนใน
สังคมชื่นชมในผลงานที่เขา
สร้างข้ึนด้วย 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ผู้สอนบรรยายให้ผู้เรียน
ทราบถึงกระบวนการสร้าง
งานศิลปะ 
 -ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างงานศิลปะ 
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงาน
ศิลปะ 
สื่อการสอน 
-Power    Point , 
-วีดีทัศน์ 
-ใบงานการรับรู้ 

(1),(2) 

4 การรับรู้ค่าความงาม 
ความงามมีทั้งที่เป็นรูปธรรม 
(ผลงานศิลปกรรม) และ
นามธรรม (ความงาม) เป็น
ผลมาจากการได้สัมผัสกับสิ่ง
ที่ที่มีความงาม ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า น ามาสู่การสั่ง
สมเป็นประสบการณ์ทาง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ความ
งามในธรรมชาติและความงาม
ของศิลปะ 
 แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน
ถึงประสบการณ์ทางความงาม
ทั้งความงามทางธรรมชาติ

(1),(2) 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ความงามของแต่ละบุคคล 
ซึ่งแสดงออกให้ปรากฏเห็น
ในรูปของรสนิยม 
 

และความงามในงานศิลปะ 
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ 
ละ 6 คน จากนั้นให้ผู้เรียน
ระดมสมองเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับความส าคัญ
ของความงาม โดยสรุปเป็น
รูปแบบผังความคิดภายใน 20 
นาที 
3. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน
สังเคราะห์ประสบการณ์
สุนทรีย์ที่ผู้เรียนน าเสนอโดย
แยกแยะตาม ประสบการณ์ใน
รูปแบบของธรรมชาติและ
ศิลปะทางทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
สื่อการสอน 
- ภาพธรรมชาติ และภาพงาน
ศิลปะ 
-  วีดีทัศน์    
- Power Point เรื่องความ
งาม 

5 รูปแบบและการถ่ายทอด
งานศิลปะ 
ผลงานศิลปกรรมเป็นผลผลิต
มาจากกระบวนการทาง
ปัญญา ที่มีท้ังเนื้อหา
เรื่องราวที่ส่งเสริม  คุณธรรม
จริยธรรม ในแง่มุมต่างๆ   
ผ่านรูปแบบ ลีลา ที่สวยงาม 
มีทัง้ที่เห็นแล้วรับรู้ได้เลย
และต้องใช้ความคิดพิจารณา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างรูปแบบการ
ถ่ายทอดงานศิลปะแบบต่างๆ  
2. .ผู้สอนให้ผู้เรียนระดม
สมองโดยแบ่งกลุ่มและแจก
ภาพให้กลุ่มละ 1 ภาพ และ
ให้ผู้เรียนบอกรูปแบบและ
เนื้อหาจากภาพ 
3 ให้ผู้เรียนน าเสนองานหน้า

(1),(2) 



32 
 

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

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ศึกษาสิ่งที่แฝงอยู่ในแต่ละ
ชิ้นงาน 
 

ชั้นเรียน 
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียน 
สื่อการสอน-ภาพรูปแบบการ
ถ่ายทอดงานศิลปะแบบต่าง ๆ 
สื่อการสอน 
-   Power Point เรื่อง
รูปแบบและการถ่ายทอดงาน
ศิลปะ 

6 แนวคิดและรูปแบบศิลปะ
ตะวันออก 
ศิลปกรรม มีทั้งที่เป็นบุคคล 
ศิลปะท้องถิ่น ศิลปะพ้ืนบ้าน 
ศิลปะประจ าชาติ โดยเฉพาะ
ศิลปะประจ าชาติไทยและ
ประเทศใกล้เคียงรวมกลุ่มกัน
เป็นศิลปะตะวันออกที่ เน้น
จินตนาการมากกว่าสิ่ งที่
มองเห็นกันทั่วไปในขณะที่
กลุ่มประเทศทางตะวันตก 
จั ด ร ว ม เป็ น ก ลุ่ ม ศิ ล ป ะ
ตะวันตกเนื่องจากมีหลาย
ประเทศจึงได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง ได้รับการยก
ย่องเป็นศิลปะสากล 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างภาพ  แนวคิดและ
รูปแบบในการสร้างงานศิลปะ
ตะวันออก  แขนงทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 
2.ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความงามตามแนว
ทฤษฎีตะวันออก 
3. ผู้สอนสรุปและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4. ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ทางศิลปะตามความเหมาะสม 
สื่อการสอน 
-  วีดีทัศน์ศิลป์ตะวันออกทั้ง 
3 ฐานศาสตร์ 
-   Power Point เรื่องศิลปะ
ตะวันออก 
-   ใบงานเรื่องศิลปะ
ตะวันออก 

(1),(2) 

7 แนวคิดและรูปแบบศิลปะ
ตะวันตก 
ศิลปะตะวันตกให้ความส าคัญ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่างภาพ  แนวคิดและ

(1),(2) 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

กับความจริงตามที่มองเห็น 
จึงพยายามถ่ายทอดให้มีความ
เหมื อนมากที่ สุ ด  เรียกว่ า
ศิลปะเลียนแบบธรรมชาติ 
ต่ อ ม า ได้ มี ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง 
อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ  ซึ่ง
ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เป็น
ผลให้งานศิลปะตะวันตกใน
ปัจจุบันมีรูปแบบที่แปลกตา
ออกไปจากที่เคยมองเห็น ซึ่ง
นับเป็นพัฒนาการทางศิลปะที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง 
 

รูปแบบในการสร้างงานศิลปะ
ตะวันตก   
แขนงทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
2.ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความงามตามแนว
ทฤษฎีตะวันตก 
3. ผู้สอนสรุปและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4. ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ทางศิลปะตามความเหมาะสม 
สื่อการสอน 
 -  วีดีทัศน์ศิลป์ตะวันตกทั้ง 3 
ฐานศาสตร์ 
-   Power Point เรื่องศิลปะ
ตะวันตก 
-   ใบงานเรื่องศิลปะตะวันตก 

8 แนวคิดและรูปแบบศิลปะ
ร่วมสมัย 
ความก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ 
เป็ น ไ ป อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง 
โด ย เฉพ าะท างด้ าน ก าร
คมนาคม และเทคโนโลยี
ส ารสน เท ศ  ท า ให้ แต่ ล ะ
ประเทศมีการติดต่อกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นผล
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกด้านรวมถึงด้านศิลปกรรม
ด้วย ท าให้ศิลปินไทยได้มี
โอกาสเรียนรู้ เลือกสรรเอา
สิ่งที่ดีงามจากศิลปะตะวันตก

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่างภาพ  แนวคิด และ
รูปแบบในการสร้างงานศิลปะ
แบบร่วมสมัยตะวันตกแขนง
ทัศนศิลป์ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2.ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความงามแบบร่วม
สมัย 
3.ผู้ ส อ น ส รุ ป  แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ทางศิลปะตามความเหมาะสม 
สื่อการสอน 

(1),(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

เ ข้ า ม า ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ผสมผสานกับศิลปะประจ า
ชาติไทย เกิดเป็นรูปแบบใหม่ 
นับเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ
ร่วมสมัย  (Contemporary 
art) การผสมผสานดังกล่าว 
ถือเป็นการน าสิ่งที่ดีงามใหม่ 
(ศิ ล ป ะ ต ะ วั น ต ก )  ม า
ผสมผสานกับสิ่งที่ดีงามอยู่
แล้ว (ศิลปะไทย) กลายเป็น
สิ่งที่ดีงามในปัจจุบัน (ศิลปะ
ร่วมสมัย) 

-  วีดีทัศน์ศิลปะร่วมสมัยทั้ง 3 
ฐานศาสตร์ 
-Power Point เรื่องศิลปะ
ร่วมสมัย 
-ใบงานศิลปะร่วมสมัย 

9 มูลฐานทางศิลปะ 
มูลฐานทางศิลปะทั้งในงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
นับเป็นส่วนย่อย ที่ศิลปินผู้
สร้างสรรค์น ามาประกอบกัน
ขึ้นเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนรวม 
โดยมีหลักการพ้ืนฐาน เพื่อให้
ไ ด้ ผ ล ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
ประกอบกับประสบการณ์
ทางความงามของศิลปินแต่
ล ะคน  ส่ งผล ให้ ผ ล งาน มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการรับรู้ของคน
ในสังคมทีมีรสนิยมแตกต่าง
กันด้วย 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนบรรยายมูลฐานทาง
ศิลปะ พร้อมยกตัวอย่าง
ศิลปะท้ังทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
2.ให้ผู้เรียนดูภาพ , ชมวีดี
ทัศน์การแสดง , ฟังเพลง และ
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์มูลฐานทาง
ศิลปะ ของสิ่งที่ชม และ
ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 
3. ผู้สอนสรุปและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สื่อการสอน 
-  ภาพงานศิลปะ 
-วีดีทัศน์การแสดง 
-   บทเพลง    
-   Power Point เรื่องมูล
ฐานทางศิลปะ 

(1),(2) 

10 หลักการทางศิลปะ       3 กิจกรรมการเรียนการสอน (1),(2) 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

หลักการทางศิลปะ คือหลัก
ในการน าเอามูลฐานทาง
ศิลปะของแต่ละฐานศาสตร์            
(ทั ศ น ศิ ล ป์  ด น ต รี แ ล ะ
ศิลปะการแสดง) นั้น ๆ มา
ประกอบกันท าให้ ผลงาน
ศิลปะของแต่ละศาสตร์ เกิด
ความงามหรือความไพเราะ 
โดยใช้หลักการของเอกภาพ   
และความสมดุล 

1.ให้ผู้เรียนดูภาพ , ชมวีดี
ทัศน์การแสดง , ฟังเพลง และ
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักการ
ทางศิลปะ  ของสิ่งที่ชม 
2. ผู้สอนบรรยายหลักการทาง
ศิลปะ พร้อมยกตัวอย่าง
ศิลปะท้ังทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
3. ผู้สอนสรุปและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สื่อการสอน 
- ภาพงานศิลปะ 
- วีดีทัศน์การแสดง    
- บทเพลง    
- Power Point เรื่องหลักการ
ทางศิลปะ 

11 การเข้าถึงความงามในงาน
ศิลปะ 
ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ดนตรี
หรือนาฏศิลป์ หากต้องการ
เข้าใจงานอย่างถ่องแท้ และ
เข้าถึ งซึ่ งความงาม ความ
ไพเราะ องค์ประกอบศิลป์
อั น ได้ แ ก่  มู ล ฐ า น  แ ล ะ
หลักการทางศิลปะถือเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการศึกษา
เพ่ือเข้าถึงซึ่งความงามของ
ศิลปะ 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ เรี ยน น า เสนอผลงาน
กลุ่มโลโก้ , เพลง และแสดง
ท่าประกอบ  
2.ผู้ ส อ น วิ จ า ร ณ์  แ ล ะ ให้
ข้อเสนอแนะ 
3.ผู้สอนบรรยายวิธีการเข้าถึง
งานศิลปะ 
4.ให้ ผู้ เรียนดูภ าพ , ชมวีดี
ทั ศน์ การแสดง , ฟั งเพลง  
แ ล ะ ให้ ผู้ เรี ย น วิ เค ร า ะ ห์
องค์ประกอบศิลป์ 
5.ผู้ ส อ น ส รุ ป   แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สื่อการสอน  

(1),(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

-   ภาพงานศิลปะ 
-วีดีทัศน์การแสดง 
-   บทเพลง    
-   Power Point เรื่อง
หลักการทางศิลปะ 

12 ประสบการณ์สุนทรียภาพที่
เกิดจากการรับรู้ 
การรับรู้ ในงานศิลปกรรม
แขนงต่าง ๆ ไม่ว่ าจะเป็น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร งห รื อ
ประสบการณ์รองย่อมน ามา
ซึ่ งสุนทรียอารมณ์   การที่
บุคคลได้มีโอกาสสัมผัสกับ
ผลงานศิลปะที่หลากหลาย
อย่างสม่ าเสมอเป็นหนทาง
หนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้น 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาไปศึกษางานศิลปะ
ยังแหล่งเรียนรู้ 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาเขียน
บรรยายเล่าประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพที่ได้รับ 
สื่อการสอน  
-แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ
แขนงต่าง ๆ 
- ใบงานประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ 
- แบบฝึกหัด 

(1),(2) 

13 สุนทรียภาพในการ
ด ารงชีวิต 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์  ปั จจัยสี่ ได้ แก่
อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรคเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับชีวิต
มนุษย์  ดั งนั้ นมนุษย์จึ งให้
ความสนใจ และโดยพ้ืนฐาน
แล้วมนุษย์ต้องการความงาม
และค วาม สะด วก สบ าย
มนุษย์จึงปรุงแต่งปัจจัยให้
เกิ ดคุณ ค่ าความงาม เพ่ื อ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนกับผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าคัญ และ
ประโยชน์ของ สุนทรียภาพที่มี
ต่อการด ารงชีวิต 
2. ผู้สอนยกตัวอย่างภาพ 
สุนทรียภาพกับอาหาร  การ
แต่งกาย และที่อยู่อาศัย 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ การน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
สื่อการสอน 
-ภาพกิจกรรมการเรียนการ

(1),(2) 



37 

 

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

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

สนองอารมณ์ การน าศิลปะ
ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ตป ระจ าวั น ก่ อ ให้ เกิ ด
สุนทรียภาพของมนุษย์ 
 

สอน 
สุนทรียภาพกับอาหาร  การ
แต่งกายและที่อยู่อาศัย 
 - Power Point เรื่อง
สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน 
- แบบฝึกหัด 

14 สุนทรียภาพกับพลวัตรทาง
สังคมวัฒนธรรมและ
มูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจ 
ศิลปะเป็นสิ่งที่ผูกพันกับวิถี
ชีวิตและสังคม สะท้อนความ
เป็นจริงของสังคมและ
วัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย 
ได้เป็นอย่างดี  ศิลปะจึงเป็น
สิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์และสังคม 
การน าหลักการทางศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
อันได้แก่ศิลปะกับอาหาร 
ศิลปะกับการแต่งกายและ
ศิลปะกับที่อยู่อาศัย จะช่วย
พัฒนารสนิยมและคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 
ในยุคปัจจุบันศิลปะมีส่วน
ส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าเชิง
ธุรกิจทั้งในด้านการค้า   
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ  ตลอดจนธุรกิจ
การศึกษา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ระดมสมองเรื่อง สุนทรียภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ให้ น าเสนอเป็นผังความคิด 
2.นักศึกษาน าเสนอผัง
ความคิดหน้าชั้นเรียน 
3.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับมูลค่าเพ่ิมใน
งานศิลปะที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต 
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 
สื่อการสอน  
Power Point เรื่อง
สุนทรียภาพกับพลวัตรทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
 

(1),(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

15 น าเสนอผลงาน 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ด้วยการบูรณาการความรู้
ทางทั ศนศิลป์  ดนตรีและ
ศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์ 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันย่อมน ามาซึ่ งความ
สุ น ท รี ย์ ที่ ห ล า ก ห ล า ย
ประสบการณ ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนน าเสนอโครงการ
สุนทรียศิลป์/หรือโครงการ
สุนทรียภาพเพ่ือสังคมจากการ
น าความรู้ทางด้านศิลปะ  ทั้ง 
3 ฐานมาประยุกต์ใช้ 
2. ผู้สอนประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะ 
สื่อการสอน  
แบบประเมินผลงาน 

(1),(2) 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

 
 
 

- ด้านจริยธรรมได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 1.1 
- ด้านความรู้ได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 2.1 
- ด้านปัญญาได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 3.1 
- ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ผลการเรียนรู้
ตามข้อ 4.1 
- ด้ านการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผล
การเรียนรู้ตามข้อ 5.1 

1. ประเมินผลจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม 
จากการตอบค าถาม 
และการแสดงความ
คิ ด เห็ น ใน ก า ร ท า
กิ จ ก รรมกลุ่ ม ใน ชั้ น
เรียน 5 คะแนน 
- ประเมินจาก
แบบฝึกหัด 10 คะแนน 

( ประเมินตาม Rubric) 

5-6,15 15 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. - ด้านจริยธรรมได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 1.1 
- ด้ านความรู้ ได้ ผ ลการ
เรียนรู้ตามข้อ 2.1 
- ด้ านปัญ ญ าได้ ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 3.1 
- ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบได้ผลการเรียนรู้
ตามข้อ 4.1 
-ด้ าน ก ารวิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผล
ก าร เรี ย น รู้ ต าม ข้ อ  5.1

ค อม พิ ว เต อ ร์  ร วม ทั้ ง
ประยุกต์  ความรู้ ทักษะ 
และการใช้ เค รื่ อ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ ไข
ปัญหา(2.2) 
3. รู้  เข้ า ใจ  และสนใจ
พั ฒ น า ค ว า ม รู้  ค ว า ม
ช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง(2.5) 
4. มีประสบการณ์ในการ
พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
ประยุกต์(2.7) 

-ประเมินผลจากใบงาน
ครั้งละ  5 คะแนน 

( ประเมินตาม Rubric) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,7,8,12 25 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

3. 
 
 

--ด้านจริยธรรมได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 1.1 
-ด้านความรู้ได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 2.1 
-ด้านปัญญาได้ผลการ
เรียนรู้ตามข้อ 3.1 
-ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ได้ผลการเรียนรู้ตามข้อ4.1 
-ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผล
การเรียนรู้ตามข้อ 5.1 

ประเมินจากโครงการ
สุนทรียภาพเพ่ือสังคม
หรือจากโครงการ
สุนทรียศิลป์ โดย
ประเมินจากท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
รับผิดชอบร่วมกัน 
 

15 
 
 

20 
 

  

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
         ต ารารายวิชาสุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    แบบฝึกหัดรายวิชาสุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 สุเชาวน์  พลอยชุม.สุนทรียศาสตร์  ปัญหาและทฤษฏีเกี่ยวกับความงามและศิลปะ.  กรุงเทพฯ : 
         โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2534. 
สุชาติ  สุทธิ.  สุนทรียภาพของชีวิต Aesthetic Appreciation.  กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์เสมาธรรม,2543.  
ไพฑูรย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง.  สุนทรียศาสตร์ : แนวความคิด  ทฤษฏีและการพัฒนา.  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เสมา

ธรรม,2541. 
อนุมานราชธน,พระยา.  รวมเรื่องศิลปะและการบันเทิง. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2533. 
พระราชวรมุนี(ประยูร  ธมมจิตโต).  ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก.  พิมพ์ครั้งที่ 4  กรุงเทพฯ: 

2542. 
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น. ณ ปากน้ า.  ความเข้าใจในศิลปะ.  พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ:ด่านสุทธาการพิมพ์,2543. 
อารี  สุทธิพันธุ์.  ศิลปนิยม.  พิมพ์ครั้งที่ 4   กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,2535. 
ประเสริฐ  ศีลรัตนา.  สุนทรียะทางทัศนศิลป์.  พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2542. 
ศิลปากร,กรม.  ค าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  .พิมพ์ครั้งแรก  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรมศิลปากร

,2545. 
เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี.  สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2530. 
วาสิษฐ์  จรัณยานนท์.  วิทยาศาสตร์การดนตรี The Science of Music.  พิมพ์ครั้งที่ 1กรุงเทพฯ. 
         โรงพิมพ์กรมวิชาการ, :2542. 
ณรุทธ์  สุทธจิตต์.  สังคีตนิยม  ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ:  
         ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540. 
วรพรรณ  กีรานนท์.นาฏศิลป์ไทย.เอกสารประกอบการสอน.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต.2548. 
วรพรรณ  กีรานนท์.วิพิธทัศนา..มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต.2548. 
สุรพล  วิรุฬห์รักษ์.  นาฏยศิลป์ปริทรรศน์.  พิมพ์ครั้งที่ 1---------,2543. 
สุมิตร  เทพวงษ์.  สารานุกรม  ระบ า ร า ฟ้อน.  พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,------ 
สุจิตต์  วงษ์เทศ. ร้องร าท าเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์พิฆเณศ,2532 
Angela  Wilkes.  My Best Book of Ballet. ---------------- 
http://e-learning.dusit.ac.th 
http://arts.ucsc.edu/EMS/Music/tech background/TE-03/teces 03.html 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   ประเมินการสอนจากแบบประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา และส านักวิจัย
ประมวลผลแจ้งผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   1 ประเมินโดยคณะผู้สอน 
    2 ประเมินโดยคณาจารย์อ่ืน ๆ ในสาขาวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    น าผลการประเมินจากข้อ 1  2 และ4 มาประชุมร่วมกันในกลุ่มผู้สอนเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะและมี
ประสิทธิภาพในการสอนโดยรวมถึงการปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การสอน เนื้องานที่มอบหมายในชั้นเรียนเป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

http://arts.ucsc.edu/EMS/Music/tech%20background/TE-03/teces%2003.html
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    1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการของการให้คะแนนนักศึกษาและกระบวนการของการ
วิเคราะห์ข้อสอบ 
     2 ประเมินจากผลความพึงพอใจของชุมชนที่ได้ร่วมโครงการสุนทรียภาพเพ่ือสังคม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    คณะผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
มอบหมายหัวข้อจากผลการประเมิน ให้อาจารย์ผู้สอนไปปรับปรุงและน ามาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการรายวิชาเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
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ค าน า  
 

รายละเอียดรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย (Contemporary World Affairs) รหัสวิชา 2500115 
เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย ตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งที่
เป็นโอกาสและเป็นภัยคุกคามต่อสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนน าองค์ความรู้ในรายวิชาที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและสันติ  

อาจารย์ผู้สอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบในรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่ง
งานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และ
เป็นแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 

ธันวาคม 2558 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 

1 ข้อมูลทั่วไป 44 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 45 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 45 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 46 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  49 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 57 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 58 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย  
Contemporary World Affairs 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / 58  ชั้นปีที่ 1    
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    15 ธันวาคม   2558  
 

 
 
 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (2) อาจารย์ ธนันท์วัฒน์  สภานุรัตน์   ตอนเรียน M1 

(3) อาจารย์ ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ ตอนเรียน N 1 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์  ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ใน ยุคโลกาภิวัตน์ทั้งที่
เป็นโอกาสและเป็นภัยคุกคามต่อสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนน าองค์ความรู้ในรายวิชาที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและสันติ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้มีความทันสมัยในเนื้อหาของรายวิชา  
2. เพ่ือให้มีนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรู้และเท่าทันสถานการณ์โลก 
3. เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งการปรับรูปแบบการ

น าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
ในแต่ละด้าน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ไข 
ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาด้วยสันติวิธี การปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 
 

สอน เส ริ ม ต าม ค วาม
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย เพ่ือทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ  ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง (2) ชั่วโมง 
และประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วย โดย
บอกหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
(3)  มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

1.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์ 
(2) การอบรมจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบสอดแทรกอยู่ในเนื้อหา 
(3) การมอบงานเดี่ยว งานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)/อภิปรายกลุ่มย่อยแบบ

ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
(4) การระดมสมอง (Focus group) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสังเคราะห์ความรู้ในรายวิชา  

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  
  (2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
  (3) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      
(4) ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน  
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1)  มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
(2)  สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
(3)  มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
(4)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ 
2.2 วิธีการสอน 



47 
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(1) การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์จากหลายๆสถานการณ์ 
(2) จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) 

ผ่านระบบเครือ ข่ายข้อมูลสารสนเทศ (internet) และสื่อต่างๆ 
(3) ใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

        (4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group)  
(5) การท าโครงการ (Project Based Learning) 

        (6) การท าแบบฝึกฏิบัติ (Work sheets and Work book) 
 
 
2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในข้อคิดเห็นต่างๆในชั้นเรียน 
(3) วัดและประเมินประเมินจากการน าเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้น

เรียน และเอกสารรายงาน 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์จากหลายสถานการณ์ 
(2) เปิดประเด็น/สร้างค าถามในชั้นเรียน จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการอภิปรายกลุ่ม 

(Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group) 
3) การท าโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องสืบค้น 

เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้ผู้เรียนต้องใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
กรณีปัญหา (Problem Based Learning) รวมทั้งการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดม
สมอง (Focus group) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้  

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
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(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากรายงาน การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนักศึกษา  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
(2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
(3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
(5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามผู้สอนในเนื้อหาบทเรียน และเกณฑ์ในการเรียนต่างๆ  
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความร่วมมือ  มีจัดกิจกรรมกลุ่มในการ

วิเคราะห์กรณีศึกษา   
-  การมอบหมายงานกลุ่ม โดยการจัดท าโครงการ (Project Based Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้

การระดมสมอง (Focus group) ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาค าตอบ การแก้ปัญหา หรือการตอบ
ข้อสงสัยตามความสนใจของตนเองหรือกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนกลุ่มในการด าเนินงาน การน าเสนอ
ผลงาน 
    4.3 วธิีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนจากการมีส่วนในชั้นเรียน  
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการน าเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(4) สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  
- จัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบต้องค้นคว้าด้วยตนเอง (Case Study) ตามกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน

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

 

- ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       - สร้างทรรศนะในการรับและเลือกข้อมูลอย่างมีเหตุผลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

- มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการอภิปรายและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนทั้งด้านการสื่อสารทั้งการพูด การ

ฟัง และการเขียน 
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้นข้อมูลและการใช้เหตุผลมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้ 
(3) วัดและประเมินจากความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคนิคในการน าเสนอ การเลือกใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศ รวมถึงสื่อเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ที่ใช ้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 

แนวการสอน  
 
 
 

3 
 

 
 
 

- ช้ีแจงแนวการสอน  
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมก าหนด/
ปรับเปลีย่น กิจกรรมและก าหนด
สัดส่วนคะแนนในรายวิชา 

 - สื่อ Power point และ 
Youtube 

- ต าราหรือเอกสารประกอบการ
สอน 

-. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวน
ท้ายบทเรียน 
 

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ที่ใช ้ 

ผู้สอน 

2 
 

การเกิดโลกาภิวัตน์  
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ในยุคโลกาภิวัตน์  
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ 1 
-ชม V.C.D ประกอบการบรรยาย 
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน 
 - เอกสารแนวการสอน 

 - สื่ อ  Power point แ ล ะ 
Youtube 

- ต าราหรือเอกสารประกอบการ
สอน 

-. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวน
ท้ายบทเรียน 

(1), (2) 
 

3 
 
 

การเปลีย่นแปลงทางประชากร
ในยุคโลกาภิวัตน์  
 

3 - บรรยายเนื้อหา  
-ชม V.C.D ประกอบการบรรยาย 
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน 

 - สื่ อ  Power point แ ล ะ 
Youtube 

- ต าราหรือเอกสารประกอบการ
สอน 

-ผู้ เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวน
ท้ายบทเรียน 

(1), (2) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะหส์ถานการณ ์

3 -กิจกรรม“ เล่าข่าวเช้านี”้  
- แบ่งกลุ่มย่อย ท ากิจกรรมอภิปราย
และสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรูร้่วมกัน 
 - ฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผ์ู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ที่ใช ้ 

ผู้สอน 

5 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย  
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

- บรรยายเนื้อหา  
-ชม V.C.D ประกอบการบรรยาย 
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน 

 - สื่อPower pointและyoutube 

(1), (2) 
 

6 
 
 

กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ฝึ ก
สังเคราะห์ความรู้ในรายวิชา  
 

3 - กิจกรรม“ เลา่ข่าวเช้านี”้  
- แบ่งกลุ่มย่อย ท ากิจกรรมอภิปราย
และสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรูร้่วมกัน 
 - ฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผ์ู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
- หัวข้อกิจกรรมแบบมสี่วนร่วม 

(1), (2) 

7 การก้าวสู่ระบบทุนนิยมโลกและ
การค้าเสรี  
 

3 - บรรยายเนื้อหา  
-ชม V.C.D ประกอบการบรรยาย 
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน 

 - สื่อ Power point และ 
Youtube  

(1), (2) 

8 กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ฝึ ก
สังเคราะห์ความรู้ในรายวิชา  
 

3 - กิจกรรม“ เล่าข่าวเช้านี”้  
- แบ่งกลุ่มย่อย ท ากิจกรรมอภิปราย
และสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรูร้่วมกัน 
 - ฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผ์ู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
- หัวข้อกิจกรรมแบบมสี่วนร่วม 

(1), (2) 

9 การปรับตัวของรัฐชาติในกระแส
การเปลี่ยนแปลง  
 

3 -ชม V.C.D ประกอบการบรรยาย 
- บรรยายเนื้อหา 
 - การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน  

- สื่อ Power point และ 
Youtube 

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ที่ใช ้ 

ผู้สอน 

10 กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
สังเคราะห์ความรู้ในรายวิชา  
 

3 - กิจกรรม“ เล่าข่าวเช้านี”้  
- แบ่งกลุ่มย่อย ท ากิจกรรมอภิปราย
และสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรูร้่วมกัน 
 - ฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผ์ู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
- หัวข้อกิจกรรมแบบมสี่วนร่วม 

(1), (2) 

11 สถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

3 - บรรยายเนื้อหา 
-ชม V.C.D ประกอบการบรรยาย 
 - การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน 

 - สื่ อ  Power poin tแ ล ะ 
Youtube 

(1), (2) 

12 กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ฝึ ก
วิเคราะห์สถานการณ์  
 

3 - แบ่งกลุ่มย่อย  
- ท ากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรูร้่วมกัน 
 - ใบงาน 
 - ฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผ์ู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น - หัวข้อกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วม 

(1), (2) 

13 สันติภาพกับมนุษยชาติ  3 - บรรยายเนื้อหา 
- ชมV.C.D. ประกอบการบรรยาย – 
การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน 

 - สื่อ Power point และ 
Youtube  

(1), (2) 

14 
 

เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ  
 

3 - การซักถามและอภิปรายเนื้อหาใน
แบบฝึกปฏิบตัิร่วมกัน  
-แบบฝึกปฏิบัต  
 

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ที่ใช ้ 

ผู้สอน 

15 ปัจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน 3 - การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนร่วมกัน - ตาราหลักและแบบ
ฝึกปฏิบัติ 

(1), (2) 
 

16 สอบปลายภาค - - ข้อสอบป รนั ย
และอัตนัย 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักถึงคุณค่าของ
คุณธรรมและจริยธรรม 
2) มีพฤติกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและมีจิตสาธารณะ 
3)  มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี 
4) มีความเคารพในสิทธิ
และความมีคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

 
1) วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก
พฤติกรรมการเข้าเรียน การ
ตรงเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย  
 2) วัดและประเมินจากการมี

วินั ย และพร้ อม เพ รี ย งขอ ง
นักศึกษาในการส่ งงานตาม
ข้อก าหนด 

3) วัดและประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ ได้รับ
ม อบ ห ม าย ราย ก ลุ่ ม แ ล ะ
รายบุคคล      
4)ประเมินผลจากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ในชั้นเรียน  
5) วัดและประเมินจากผลงาน

ที่ ได้รับมอบหมายและการ

1-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 

 

 

 

 

 

2 ความรู้ 

1)  มีความรู้และเข้าใจใน
ศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต 
2)  สามารถจ าแนกและ
อธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
3)  มีความรู้ที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ ค ว า ม
เป็นไปของชาติและสังคม

 
1) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ โดยพิจารณาจาก
ใบงาน ผลการทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2) สังเกตการณ์การมีส่วนร่วม
ในข้อคิดเห็นต่างๆในชั้นเรียน 

1-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

55 % 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

โลก 
4)  สามารถบูรณาการ
และประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องรวมถึง
ด า เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ าง มี
คุณภาพ 

3) วัดและประเมินประเมิน

จากการน าเสนอรายงานผล

การศึกษาค้นคว้า โดยการ

น าเสนอหน้าชั้นเรียน และ

เอกสารรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอย่างเป็น
ระบบ 
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี 
3) สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะของ
ตนเองในการด าเนินชีวิต
ได้ 
4) สามารถวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหาในการด าเนิน

ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 
 

1) วัดและประเมินจากผลการ
น า เสนอ  การแสด งความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
2) วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิด เห็ น ในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
 3)วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก
รายงาน การน าเสนอผลงาน 
และการตอบ ค าถาม ขอ ง
นักศึกษา  
 
 

 

 

 

 

 

6,12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

4 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1) มีความสามารถท างาน
เป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและ
ผู้ตามได้      
2) สามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างด ีทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
4) มีความเคารพในสิทธิ
และความมีคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
5) สามารถวางแผนในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1) วัดและประเมินจากผลการ
เรียนจากการมีส่วนในชั้นเรียน  
2) วัดและประเมินจากผล
การศึกษาค้นคว้า การร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาใน
ชั้นเรียน 
3) วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็น
ผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4) วัดและประเมินจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมและการน าเสนอ

รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทุกสัปดาห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็น
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 

1) วัดและประเมินจากการ
อภิปรายและการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนทั้งด้านการสื่อสารทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน 
2) วัดและประเมินจากการ
สืบค้นข้อมูลและการใช้เหตุผล
มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
ก าหนดให้ 

1-15 

 

10 % 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

  
 
 

 

 2) สามารถสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์เพื่อน ามา 
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
3) สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอและ
สื่อสารโดยใชส้ารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติได้ 
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3) วัดและประเมินจากความ
เหมาะสมในการเลือกใช้ 
เทคนิคในการน าเสนอ การ
เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
ร ว ม ถึ ง สื่ อ เท ค โน โ ล ยี ที่
เกีย่วข้องได้อย่างเหมาะสม 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

ต าราและแบบฝึกปฏิบัติรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- Power point สาระส าคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน 
 - ใบหัวข้อการจัดกิจกรรม  
- VCD./CD ROM สาระส าคัญของเนื้อหาบางส่วน  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. บุญเสริม บุญเจริญผล. (2549). คลื่นลูกที่สามของทอฟเฟลอร์ [Online]. Available:http://www 

krirk.ac.th/education/dr_boonserm/G 
2. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. (2549). ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ [Online]. Available:http://www. 

midnightuniv.org/midnight2545/document95184.html  
3. ยุค ศรีอาริยะ. (2541). มายาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.  
4. สังศิต  พิริยะรังสรรค์  และผาสุก  พงษ์ ไพจิตร . (2538). โลกาภิ วัตน์กับสังคมเศรษฐกิจไทย . 

กรุงเทพมหานคร: 179 การพิมพ์. 
5. จินตนา สุจจานันท์. (2548). ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21. ใน วิทยาสารกาแพงแสน ปีที่ 3 

ฉบับที ่1.  
6. สุพจน์ บุญวิเศษ. (2546). การเมืองการปกครองไทยในบริบทโลกาภิวัตน์. บทความเสนอในการประชุม

ทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546). ศูนย์การประชุมไบเทค. 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 336-337.  

7. รอฮีม ปรามาท. (2549). ประชากรโลก : ดุลยภาพที่ผันแปร [Online]. Available: http://www. 
rakbankerd.com/01_jam /thaiinfor/ country_info/index.html 

8. นิศารัตน์ ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ์การพิมพ์.
วัชรินทร์ สายสาระ. 2549.  

9. โลกาภิวัตน์ : การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสู่สังคมไทย [Online]. Available:http://web.lru.ac.th/ 
~303006/Grobal.doc 

 10. จิรากรณ์ คชเสนี. (2544). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

11. ซูซูมุ โยดะ. (2546). ไตรวิกฤต ปัญหาหลัก 3 ประการที่กาลังคุกคามการอยู่รอดของโลก. (แปลจาก 
TRILEMMA : Three Major Problems Threatening World Survival โ ด ย  ท วี ป  ชั ย ส ม ภ พ ).
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 12. เลสเตอร์ อาร์. บราวน์. (2545). สิ่งท้าทายแห่งศตวรรษใหม่ในสภาวการณ์โลก 2000 (แปลจาก 
STATE OF THE WORLD 2000 โดย ประสาน ต่างใจ). กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.  

13. อิสริยา บุญญะศิริ. (2548). การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 50-53.  

14. มารยาท สมุทรสาคร. (2548). ประเทศไทยจะสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไร.วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 54-58 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
    1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา และการสอบปลายภาค 
     2.2 แบบฝึกปฎิบัติ รายงานการค้นคว้าตาง ๆ ที่มอบหมาย 
     2.3 การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนักศึกษา 

2.4 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 2.5 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
    3.1 สัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
    3.2 จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
    3.3 การวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศกึษาที่ 2/2559 

 

SUAN  
DUSIT 

UNIVERSITY 

3622401 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Management) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

คํานาํ 
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิชา 
3622401 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฏี 
ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์
สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา          
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

                                        
                      พฤศจิกายน 2559
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสตูรการบริหารธุรกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
     3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
                   (Human Resource Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน  

4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา     ดร.นิตยา ทวีชีพ   
    4.2 อาจารย์ผู้สอน                      (1) ดร.นิตยา ทวีชีพ 
         (2) ดร.วันสุดา พันธ์ไทย 

        (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ โพธ์ิไพจิตร 
        (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินรัตน์ พิพัฒน์รังสรรค์ ตอนเรียน E1, F1 

                                       (5) อาจารย์ภคพร กระจาดทอง  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 /2559 ช้ันปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     วันที่จัดทํา วันที่  17 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

 วันที่ปรับปุรงคร้ังล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 มีความรู้เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สามารถกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล 

1.2 มีความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ความสําเร็จขององค์การ และสามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการการนําไปใช้ 

1.3 มีทักษะในการอธิบายแนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแนวคิดใหม่ ๆ การ
พัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
จากประสบการณ์งานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องต่อไป 

2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจสถานการณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาพแวดล้อม 
ณ ปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน
จริงทั้งในภาครัฐและเอกชน 

2.3 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและวิธีการสอนให้เน้ือหามีความทันสมัย มีการจัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธบิายรายวิชา 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการ
วางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การ
บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงาน
สัมพันธ์ การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนา
วัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
     Concepts, theories, definitions trends of human resource management; policy 
and planning; job analysis, competency analysis, recruitment, selection, development and 
training; compensation and welfare; performance evaluation; preserving human resource; 
labor relation; change management; performance management;     competency 
development; cultural development; human resource management information system; 
moral and ethic.  
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ช่ัวโมง 
(15*3) 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทํ าการสอนได้  หรือ
ตามที่ ผู้ เรียนร้องขอ 
เพ่ื อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
     -  อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจําหลักสูตร 
 -  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ดประจําหลักสูตร 
 -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ 

1.1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน  

1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและ
สังคม  

1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่ มีความสําคัญทางธุรกิจ 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2  วิธีการสอน 

1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการ

มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจํา 
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1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา     
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ 
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจน

เป็นนิสัย และการสร้างต้นแบบที่ดี 
   1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน 
 
2. ความรู ้
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รบั 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังน้ัน มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  
  2.1.2 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับบริหารธรุกิจทั้ง
ทางด้านสงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

2.1.4 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมท้ังมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
    2.2  วิธีการสอน 

  2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจใน
ทฤษฎีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2.2.2 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

  2.2.3 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือทํากิจกรรมหน้า
ช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

  2.2.4 มีการแบ่งกลุ่มในการทํารายงาน การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
โดยเน้นถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วม 
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  2.2.5 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบสาระสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาการทํางานและรู้จักแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
   2.3  วิธีการประเมินผล 

  2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ จากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 
  2.3.2 การนําเสนองานหน้าช้ันเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถามจาก

กรณีศึกษา 
  2.3.3 การรายงานผลงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อม

ทั้งส่งเอกสารรายงาน 
  2.3.4 การสอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษา ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจท่ีมา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา 
ดังน้ัน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังน้ี 

3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ  

3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปอย่างเหมาะสม  

3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทําให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ  
   3.2  วิธีการสอน 

3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา  

3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จําแนกข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
           3.2.3 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรม
หน้าช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
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            3.2.4 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทที่หลากหลาย 

เช่น การวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และให้นําเสนอหน้าช้ันเรียน  
             3.2.5 มอบหมายงานให้นักศึกษาทํารายงานท่ีกําหนด โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และ
นําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
   3.3  วิธีการประเมินผล 

  3.3.1 ประเมินจากการทดสอบ สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา รวมถึงเน้ือหาในบทเรียนด้วย 
   3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา และพฤติกรรมความ
สนใจเรียนภายในห้อง และการตอบคําถามท้ายบท 
   3.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่ม การทํารายงาน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอภิปรายกลุ่มในช้ันเรียน การนําเสนอรายงาน และการรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

3.3.4 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบย่อย 
เพ่ือใช้วัดทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา 
และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา 

 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 
ดังน้ันในเรื่องของความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน 
อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้กับ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นํา
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้  

4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่ต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการ
แก้ไขปัญหาของทีม  

4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ  
     4.2  วิธีการสอน 

4.2.1 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม การทํางานท่ีต้อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเป็น
ทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใน
วิชาชีพของตนเอง 

4.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําหรือเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับชุมชน ทําให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานในการทํางานเป็นทีม 
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4.2.3 การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทํางานเป็น
กลุ่มหรือทีม จะทําให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
    4.3  วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 ประเมินจากการประเมินตนเอง และเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด 

4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม เช่น โครงงาน 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การนําเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด 
   4.3.3 ประเมินจากการตอบข้อซักถามของผู้สอน รายบุคคลและรายกลุ่ม การรายงานหน้า
ช้ันเรียน  

4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน  
   4.3.5 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับชุมชน  
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นตํ่าดังน้ี 

5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน  

5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่
เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน  

5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ  
    5.2  วิธีการสอน 
   5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 
และการทํารายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
  5.2.2 กําหนดให้นักศึกษานําเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
จากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ 

  5.2.3 ให้นักศึกษาศึกษาคําศัพท์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และศัพท์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความรู้ในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในอนาคต 
  5.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียน โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จําลองและสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

   5.3  วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ

ต่าง ๆ ในการส่ือสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ และการอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อ
ช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

  
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะนํารายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ความสําคญัของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- บทบาทและขอบเขตงาน
ด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
- แนวคิดการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน 
และรายละเอียดของรายวิชา 
จุดประสงค์และวัตถุประสงค์ 
แผนการสอนและเกณฑ์การ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน 
2. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
5. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
6. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point  
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

2-3 บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
- การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ปัจจุบันและอนาคต 
- การประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- การจัดการความรู้ในงาน
ทรัพยากรมนุษย์ 
- HRM ภายใต้องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
- ทุนมนุษย์สินทรัพย์ที่
ทรงคุณค่า 
- กรณีศกึษา “4 ใจ” 
หลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ สร้างองค์กร มีชีวิต 
นําองค์กรสู่ความย่ังยืน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

4.2 (1)/(2) 
 

4-5 บทที่ 3 นโยบายและการ
วางแผน 
- การวางแผน 
- นโยบายการวางแผนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 
- กระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 
- กลยุทธ์ในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ความสมัพันธ์ระหว่างแผน
องค์การและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ปัจจัยความสําเร็จในการ
จัดทําแผนทรัพยากรมนุษย์ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

- การพัฒนาระบบสมรรถนะ
ขององค์กร 

สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

6-7 บทที่ 4 การออกแบบและ
การวิเคราะห์งาน 
- ความหมายของการ
วิเคราะห์งาน 
- ระบบสารสนเทศของการ
วิเคราะห์งานที่สําคัญ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรบุคคล 
- วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบงาน 
- กระบวนการในการ
วิเคราะห์งาน 
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับงาน 
- การใช้ข้อมลูการวิเคราะห์
งาน 
- ปัจจัยที่ช่วยในการ
วิเคราะห์งาน 
- กําหนดงานที่มีลักษณะ
เป็นระบบ 
- ตัวอย่างคําอธิบายลักษณะ
งาน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

(1), (2) 
 
 
 

 

8-9 บทที่ 5 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
- ความหมายการสรรหา
บุคลากร 
- นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหา

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

บุคลากร 
- ข้อควรคํานึงในการกําหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร 
- วิธีการดําเนินการสรรหา
บุคลากร 
- กระบวนการที่ควรนํามา
พิจารณาในการสรรหา 
- ข้อกําหนดทีค่วรนํามา
พิจารณาในการสรรหา 
- แนวคิดพ้ืนฐานในการ
คัดเลือก 
- ลําดับและขัน้ตอนในการ
คัดเลือก 
- วิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้า
ทํางาน 
- เกณฑ์ในการคัดเลือก 
- การพัฒนาบุคคลและการ
ฝึกอบรม 
- ประเภทของการฝึกอบรม 
- กรณีศกึษา : ข้อคิดของ
การบริหาร “คน” จาก CPF 
- กรณีศกึษา : กลยุทธ์การ
สรรหาในโลกยุคใหม ่

ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

10-11 บทที่ 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ประเภทของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตัวอย่างแบบประเมินผล

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 

(1), (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

การ 
ปฏิบัติงาน 

5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

12-13 บทที่ 7 การบริหาร
ค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
แรงงานสัมพันธ์ 
- ความหมายและ
ความสําคัญของการบริหาร
ค่าตอบแทน 
- แนวคิดทฤษฎีการจ่าย
ค่าตอบแทน 
- หลักในการกาํหนดอัตรา
ค่าจ้างและเงินเดือน 
- ข้อควรพิจารณาในการ
กําหนดค่าตอบแทน 
- แรงงานสัมพันธ์ 
- การธํารงรักษา 
- หลักการธํารงรักษา
พนักงาน 
- ความสําคญัของการธํารง
รักษา 
- ประโยชน์ของการธํารง
รักษา 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พรอ้มทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น
ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

(1), (2) 

14-15 บทที่ 8  การพัฒนา
สมรรถนะ วัฒนธรรม และ
จริยธรรม 
- การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภายใต้กระแส

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่น

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

โลกาภิวัฒน์ 
- การพัฒนาการองค์การให้
ทันสมัย 
- การสร้างวัฒนธรรม
องค์การ 
- บทบาทของผู้ประกอบการ 
- บทบาทใหม่ของคน HR 
- จริยธรรมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- หลักบรรษัทภิบาล 
- ความรับผิดชอบสังคม 

ร่วมในการอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน 
อภิปรายสรุปเน้ือหาในประเด็น
สําคัญที่เก่ียวขอ้งกับสาระการ
เรียนรู้ 
4. ฝึกทําแบบฝึกหัดหรือ
กรณีศึกษา 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใชใ้นการสอน 
1. ตําราวิชาการการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
2. ใช้สื่อ Power point 
ประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. Website หลักสูตร และ  
Website ของผู้สอน   

16 สอบปลายภาค  ข้อสอบปรนัยและอัตนัย (1), (2) 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
1. การมีส่วนรว่ม
ในการเรียน 

1.1.2 มีความ
พอเพียงเป็นหลัก
ในการดําเนินชีวิต 
โดยยึดแนวคิด
ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล 
และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  
1.1.3 มีวินัย 
เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง 

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเขา้ร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
2. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
คําถาม 
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 
5. ประเมินจากคุณลักษณะที่กําหนด

1-15 
 

15% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
ๆ ขององค์การ
และสังคม 
2.1.1 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ  
2.1.2 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับบริหารธุรกิจ
ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

โดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียน อาจารย์ และ
ชุมชน 

2. โครงการ/
กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

1.1.2 มีความ
พอเพียงเป็นหลัก
ในการดําเนินชีวิต 
โดยยึดแนวคิด
ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล 
และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  
1.1.3 มีวินัย 
เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์การ
และสังคม 
2.1.1 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ  
2.1.2 มีความรู้

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเขา้ร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
2. ประเมินจากการส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม ่คัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา 
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
6. ประเมินจากการฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แบบอภิปรายกลุ่ม 
7. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด 
8. ป ร ะ เมิ น จ า ก แ บ บ ฝึ ก หั ด /
กรณีศึกษา 

1-15 
 

25% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับบริหารธุรกิจ
ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
3.1.3 สามารถ
คิดค้นทางเลือก 
วิเคราะห์
ทางเลือกและ
ผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มี
ความสามารถใน
การตัดสินใจเลอืก
ทางเลือกที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ทําให้เกิด
การได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
4.1.1 สามารถ
ทํางานเป็นกลุ่ม
และมีทักษะใน
การทํางานเป็นทีม 
แสดงภาวะผู้นํา
สมาชิกของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม 
และสามารถ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพ
ได้  
4.1.2 สามารถ
แสดงความคิด

9. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
ริเริ่มและความ
คิดเห็นที่ต่างอย่าง
สร้างสรรค์ เอ้ือต่อ
การแก้ไขปัญหา
ของทีม  
4.1.3 มีความ
รับผิดชอบในการ
ทํางานกับผู้อ่ืน
และรับผิดชอบใน
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือ
พัฒนาตนเองและ
อาชีพ 
5.1.2 สามารถ
สื่อสารภาษาไทย
และ
ภาษาต่างประเทศ
ที่จําเป็นต่อการทํา
ธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5.1.3 สามารถ
สื่อสารเพ่ืออธิบาย
และสร้างความ
เข้าใจในรูปแบบ
การพูด การเขียน 
ที่เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคล
ที่แตกต่างกัน ทั้ง
ที่เป็นข้อมูลธุรกิจ
และข้อมูลอ่ืน 

3. สอบกลางภาค 
 

2.1.1 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ  

1. ประเมินจากการสอบกลางภาคโดยใช้
ข้อสอบปรนัย 

8 
 

20% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
2.1.2 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับบริหารธุรกิจ
ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
3.1.3 สามารถ
คิดค้นทางเลือก 
วิเคราะห์
ทางเลือกและ
ผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มี
ความสามารถใน
การตัดสินใจเลอืก
ทางเลือกที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ทําให้เกิด
การได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

4. สอบปลาย
ภาค 

 

2.1.1 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ  
2.1.2 มีความรู้
และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับบริหารธุรกิจ
ทั้งทางด้าน

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
3.1.3 สามารถ
คิดค้นทางเลือก 
วิเคราะห์
ทางเลือกและ
ผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มี
ความสามารถใน
การตัดสินใจเลอืก
ทางเลือกที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ทําให้เกิด
การได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

  
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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โครงการสวนดุสิต กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
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2.4 วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ     
 3.1 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. 
กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อิโดไชน่า. 
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กรุงเทพฯ: พียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า. 

3.3 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2541). การจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

3.4 นงนุช วงษ์สุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 

3.5 พยอม วงศ์สารศรี. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

3.6 วิเชียร วิทยอุดม. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ธนธัชการ
พิมพ์. 

3.7 ศิริพงษ ์เศาภายน. (2553). การบริหารทรัพยามนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์. 
3.8 McGuire, D. and K. M. Jorgensen. (2011). Human Resource Development: Theory 

and Practice. London: SAGE Publications.  
3.9 Bernardin, H. J. (2007).  Human Resource Management: An Experiential Approach. 

4th ed. Singapore: McGraw-Hill. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

-  ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
    -  ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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คํานํา 

 
รายละเอียดรายวิชา 3652503 ระบบคอมพิวเตอร(Computer Systems) (ฉบับปรับปรุง) 

มุงเนนใหผู เรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและ
สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร การทําตามคําสั่งคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวโยงสัมพันธกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีทํางานในสภาวะแวดลอมเดียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบการทํางานทางดานอุปกรณท่ี
สัมพันธกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตโดยศึกษาจากโครงสราง ระบบการควบคุมการดําเนินงาน 
การบริหารหนวยความจําและการจัดสรรทรัพยากรระบบ 

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี และ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติม
จากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได    

 
 

ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ  วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 3652503 ระบบคอมพิวเตอร 
  Computer Systems 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 

4.2 อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรเีอนก  ตอนเรยีน A1,B1 

(2) ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค ตอนเรียน A1,B1 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ชั้นปท่ี 1  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
 ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 8.2 ศูนยตรัง 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     วันท่ีจัดทํา  12 กันยายน 2557 
 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 15 ตุลาคม 2557 
 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 3 22 ธันวาคม 2558 
 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 4 7 ธันวาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและ
สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรรวมท้ังการทํางานตามคําสั่งคอมพิวเตอร 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางของระบบการทํางานทางดานอุปกรณท่ีสัมพันธ
กับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายโครงสราง ระบบการควบคุมการดําเนินงาน การบริหารหนวยความจํา
และการจัดสรรทรัพยากรระบบ  
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา 
2. เพ่ือปรับรูปแบบการนําเสนอ วิธีการสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู ผลการเรียนรูท่ีผูเรียนไดรับในแตละดาน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร พัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบและสวนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร ซอฟตแวรและการทํางานตามคําสั่งคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมหนวยประมวลผลกลาง 
หนวยความจําหลัก การบริหารหนวยความจํา สื่อและอุปกรณ ระบบการควบคุมการดําเนินงานและการ
จัดสรรทรัพยากรระบบ ระบบปฏิบตัิการ 
 Introduction to computer systems; computer development; components and elements 
of the computer systems; software and instructions flow; central processing unit 
architecture; main memory; memory management; media and devices; systems controller 
and resources management; operating systems. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/การฝก สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
45 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 
 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 
    รายบุคคล 
 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 1.2 วิธีการสอน 

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบตองาน วินัยจรรยาบรรณ 
ความซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  
 (2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (4) มอบหมายใหทํางานเดี่ยวและงานกลุม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ หนาท่ี
เม่ือไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล 
(5) วัดและประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขงานท่ีมีขอบกพรอง 

 
2. ความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา  
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม 
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 (7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 
 (8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2.2 วิธีการสอน 
 (1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ 
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรูจากผูเรียน 
(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีท่ีใชสอน 
(5) การเรียนรูรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง 
(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานท่ีได 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค รายงานท่ีไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากรายงานท่ีนําเสนอ 
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูหรือ

ผลงานท่ีเขารวมแขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 
  
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
 3.2 วิธีการสอน 

(1) ใหผูเรียนศึกษาการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกตในปจจุบัน 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติระบบคอมพิวเตอร 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

และโปรแกรมประยุกตในปจจุบัน 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 (2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 (3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 
 (4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ัง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
 (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 4.2 วิธีการสอน 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวม 
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 
(3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม 
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 

(1) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน
เพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดเรียนรู 
 5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(2) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ 
การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 
 

บทท่ี 1 พ้ืนฐานของระบบ
คอมพิวเตอร 
1.1 ความหมายของ
คอมพิวเตอร 
1.2 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร 
1.3 ประโยชนของระบบ
คอมพิวเตอร 
1.4 องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร 
1.5 หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเอง
พรอมอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต 
2. อาจารยบรรยาย โดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยาย
ประจําสัปดาห และใหนักศึกษา
สรุปประเด็นสําคัญ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ี
ผูเรียนนาํเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทําเพ่ิมเติม 
ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พ้ืนฐานของ
ระบบคอมพิวเตอร 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. website หลักสูตร และ 
website ของผูสอน   

(1) 
 

2 บทท่ี 2 พัฒนาการของ
คอมพิวเตอร 
2.1 ความเปนมาของ
คอมพิวเตอร 
2.2 ขนาดของคอมพิวเตอร 
2.3 ประเภทของคอมพิวเตอร
ในยุคปจจุบัน 
2.4 คอมพิวเตอรในอนาคต 

3 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พัฒนาการ
ของคอมพิวเตอร 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 
3. Powerpoint ประกอบการ
สอน 

(1) 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

3-4 บทท่ี 3 องคประกอบและ
สวนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร 
3.1 ความหมายของสวน

อุปกรณหรือฮารดแวร  

3.2 อุปกรณนําเขา   

3.3 หนวยประมวลผลกลาง 

3.4 อุปกรณแสดงผล  

3.5 หนวยความจําหลัก  

3.6 หนวยความจําสํารอง  

 

6 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบการสอน 
2.สาธิตเก่ียวกับการทํางานของ
สวนประกอบของคอมพิวเตอร ให
นักศึกษาฝกปฏิบัติ 
และใหนักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  
ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
องคประกอบและสวนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร 
2. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
3. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 
4. อุปกรณคอมพิวเตอร 

(1) 

5-6 
 

บทท่ี 4 ซอฟตแวรและคําส่ัง

คอมพิวเตอร   

4.1 ความหมายของชุดคําสั่ง

หรือซอฟตแวร 

4.2 ประเภทของซอฟตแวร 

4.3 ภาษาคอมพิวเตอร 

4.4 ตัวอยางภาษา 

คอมพิวเตอร 

4.5การเลือกใช

ภาษาคอมพิวเตอร 

 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบการสอน 
2.ใหนักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และ
ใหนักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ซอฟตแวร
และคําสั่งคอมพิวเตอร  
2. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
3. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

7 
 

บทท่ี 5 สถาปตยกรรมของ

ซีพียู  

5.1 วิวัฒนาการของซีพียู 

5.2 สถาปตยกรรมของซีพียู5.3 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

(1) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

องคประกอบของซีพียู  

5.4 การทํางานของซีพียู  

5.5ความเร็วของซีพียู 

5.6 การพิจารณาตรวจสอบรุน

หรือหมายเลขรหัสท่ีระบุไวบน

ตัวซีพียู 

 ส่ือการสอน 
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

8 สอบกลางภาค 3   
9 
 
 

บทท่ี 6 หนวยความจําหลัก  

6.1 หนวยความจําถาวร  

6.2 หนวยความจําชั่วคราว 

6.3 ชนิดของ DRAM 

6.4 หนวยความจําแคช 

6.5 โครงสรางของลําดับข้ัน

หนวยความจํา  

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

10 
 

บทท่ี 7 
การบริหารหนวยความจํา   

7.1 หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ

ในการจัดการหนวยความจํา 

7.2 กระบวนการจัดการ

หนวยความจํา 

7.3หนวยความจําเสมือน 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

11-12 บทท่ี  8 ส่ือ และอุปกรณ  

8.1 หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ

ในการจัดการอุปกรณ 

8.2 การจัดการอุปกรณรับและ

สงออกขอมูล 

8.3 การทํางานของหนวย

ควบคุมอุปกรณรับและสงออก

ขอมูล 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 
 

(1) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

8.4 การจัดการกับสื่อ  

8.5 การจัดเวลาการใชสื่อ 

8.6 เทคโนโลยีเพ่ิม

ประสิทธิภาพฮารดดิสก 

 
 
 
 
 

13 บทท่ี 9 ระบบการควบคุมการ

ดําเนินงานและการจัดสรร

ทรัพยากรระบบ   

9.1 การควบคุมการดําเนินงาน

และการจัดสรรทรัพยากร

ระบบ 

9.2 การประมวลผลหรือ

โปรเซส 

9.3 การจัดเวลาซีพียู 

9.4 วงจรอับ 

9.5 การปองกันการเกิดวงจร

อับ 

9.6 การหลีกเลี่ยงวงจรอับ  

9.7 วิธีการตรวจสอบและกูคืน

เม่ือวงจรอับ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
Powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 
 

14 บทท่ี 10 ระบบปฏิบัติการ 

10.1 พัฒนาการของ

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

10.2 โครงสรางของ

ระบบปฏิบัติการ 

10.3 ระบบปฏิบัติการยุคใหม 

10.4 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

10.5 คําสั่งพ้ืนฐานใน

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยบรรยายโดยใช 
powerpoint ประกอบ   
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ
สอน 
2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

15 Group Project  
Presentation   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูเรียนนําเสนอรายงานตอ

(1) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ผูสอนและเพ่ือนรวมตอนเรียน 
2. อาจารยผูสอนและเพ่ือนรวม
ชั้นเรียนอภิปราย ซักถาม 
3. อาจารยผูสอนประเมินผลงาน
และใหขอเสนอแนะในการปรับแก
ไข 
4. ผูเรียนปรับแกไขผลงานพรอม
นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเชิง
สรางสรรค 

16 สอบปลายภาค 3   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุจริต(1.1) 
2. มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับ ผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม(1.2) 
3.สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอ
บุคคล องค กร และสั งคม
(1.6) 
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ(1.7) 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงาน
ตามขอกําหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานท่ีไดรับมอบหมาย
และการแกไขงานท่ีมี
ขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาเปน
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน
และการชวยแนะนําใน
สิ่งท่ีเปนประโยชน

1-15 
 

5 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

สรางสรรคตอเพ่ือนรวม
ชั้นเรียนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรู
รวมกัน 

2 
 

ความรู 
1 . มี ค ว าม รู ค ว า ม เข า ใจ
เกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี
ท่ี สําคัญ ใน เนื้ อหาท่ีศึกษา
(2.1)  
2. สามารถวิเคราะหปญหา 
เข า ใจ  และอธิบ ายความ
ตองการทางคอมพิวเตอร 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช เค รื่ อ ง มื อ ท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(2.2) 
3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติ ด ตั้ ง  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ค อม พิ ว เต อ ร ให ต รงต าม
ขอกําหนด(2.3) 
4. สามารถติดตามความ 
กาวหนาทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร(2.4) 
5.  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู  ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(2.5) 

 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะหและ
สังเคราะหองคความรู
จากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด แบบฝก
ปฏิบัต ิ

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรปุ
สถานะขององคความรู 
โดยการสอบระหวางภาค 
รายงานท่ีไดมอบหมาย
โดยมีแหลงอางอิงผลงาน 
และการสอบปลายภาค
การศึกษา 

8 15 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค
ค วามรู  โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การเรียนรูแบบรวมมือ
จากรายงานท่ีนําเสนอ 

1-15 5/10 

5. วัดและประเมิน
ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความรูหรือ
ผลงานท่ีเขารวมแขงขัน
เพ่ือขอรับรางวัล 

1-15 5/0 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

3. ทักษะทางปญญา 
1. คิดอยางมี วิจารณญาณ 
และอยางเปนระบบ(3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญ หาและความต องการ
(3.3) 
3. สามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไขปญหา
ทางคอมพิว เตอร ได อย าง
เหมาะสม(3.4) 

1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นตอ
กรณีศึกษา 

1-15 
 

10 
 

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายกลุมของ
ผูเรียน 

1-15 
 
 

 
 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิ เคราะห แบบ
วิภาษวิธีเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร 

1-15 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
3. มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุม 

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบรวมมือ 

1-15 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุม 
และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม 

1-15 
 

3. วัดและประเมินจากการ
เขารวมกิจกรรมและการ
นําเสนอรายงาน 

1-15 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือ
ท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอ
การทํางานท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร(5.1) 
2. สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีส่ือสารอยาง
เหมาะสม(5.4) 

1.การสืบคนและนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญ 
ก า รนํ า เส น อ ข อ ก า ร
เปรียบเทียบ สถิติ ดาน
การพัฒนาโปรแกรมโดย
ใช ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
2. การเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดย
ผูสอนมอบหมายงานใหมี
การสืบคนเพ่ิมเติมจาก
เนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

 

1-15 
 

10 

1-15 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 

กนิษฐา  ศรีเอนก. (2553). ระบบคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 -  
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

White, Ron.(2007). How computers work. (8th ed.). U.S.A.: Que Publishing. 
ภาสกร พาเจริญ  และอนิ รุทธิ์  รัชตะวราห . (2554). คู มื อช างคอม 2012 ฉ บับสมบูรณ . 

กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น. 
สัลยุทธ สวางวรรณ(2546). สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร : เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น  

อินโดไชนา. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 
3. การปรับปรุงการสอน 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอ่ืน หรือ  
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย ตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 - เชิญวิทยากรมีสวนรวมในการวางแผนการสอน เปนวิทยากรรับเชิญเพ่ือใหความรูกับนักศึกษา  
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 
 

 

SUAN  
DUSIT 

UNIVERSITY 

3822104 
 หลักการบัญช ี

(Principles of  Accounting) 
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ค าน า  
 

เอกสารรายวิชา หลักการบัญชี รหัส  3822104 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการบัญชี และ จรรยาบรรณทางด้านบัญชี   กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี  
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี  วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
เกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม การ
จัดท างบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

 รายวิชา หลักการบัญชี มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการ
แสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 

ธันวาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 100 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 100 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 101 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 101 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  106 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 116 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 116 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3822104    หลักการบัญชี    
    (Principles of  Accounting) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มะลิ ชารี 
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ ตอนเรียน F1, G1  
  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที ่2 / 2558 ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่จัดท า 8  ธันวาคม 2559 
 
 หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีส าหรับกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม 

กิจการอุตสาหกรรมและการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท างบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจาก

งบการเงิน 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการจัดท าบัญชี การจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

กฎหมาย   
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีพ้ืนฐานทางการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ 

และการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการบัญชี และจรรยาบรรณทางด้านบัญชี กรอบ
แนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี  วิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับกิจการให้บริการ กิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท างบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
          Definitions, objectives, and the significance of accounting, the code of conduct in 
accounting, concepts in accounting, principles of accounting, methods in accounting report 
standard, standard of financial report in service enterprises, commercial enterprises, and 
industrial enterprises, value added tax accounting, preparation of financial statement, 
fundamental in financial ratio analysis.  . 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยายการฝึก  

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

30 ช.ม. ต่อสัปดาห์ 
 

5 ช . ม .  ต่ อ
สัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

(1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งประกาศเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษาหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์คณะ 
(2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญสุดส าหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะส าคัญในการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
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           (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสระไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
  (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
  (4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
       1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
   (2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   (4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   (5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี 
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม 
โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
   (6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม   
  (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
  (2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
  (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 
   2. ด้านความรู้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุมดังนี้ 
   (1) มีความรู้และเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
   (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้ง
ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   (3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 
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  (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
  (1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
   (2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
   (3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ 
   (4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
    (1) การทดสอบย่อย 
    (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
    (4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
    (5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ และมี
คุณภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติ
ต่างๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
 (1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
 (2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ

ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์และประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแขง่ขันทางธุรกิจ 

 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น

เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชาหลักการบัญชี 
 (2) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิดที่จะ

พัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 
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  (3)  ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
  (4)  อภิปรายกลุ่ม 
    (5)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง 
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึง            
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
        3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษาขณะลงมือปฏิบัติในชั้น
เรียน 
 (2)  ประเมินผลการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน 
     (3)  การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 (4)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ 
     (5)  การทดสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค   
                          
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 (1) สามารถท างานเป็นกลุ่มและทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
 (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม 
 (3) มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 
 (4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
   4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    (1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ 
    (2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
              (3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
              (4)  มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
            (5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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      4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  (1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันภายใน
กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษารับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้นักศึกษา แต่ง
กายให้เรียบร้อยในการน าเสนอ 
         (2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
            (3) อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยให้นักศึกษาท า
กิจกรรมจิตอาสา  
 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) สามารถประยุกต์ใข้หลักคณิตศาตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
  (2)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธภาพ  
  (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
   (4) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของธุรกิจ 
     5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การ
เรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 (2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 (3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียน 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ทั้งประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ 
 (1) การทดสอบย่อย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 (4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
 (5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
 
 

1. ลักษณะและกรอบแนวคิดขั้น
พื้นฐานทางการบัญชี 
1.1 ประวัติและวิวัฒนาการทาง
บัญชี แม่บทการบัญชี และรูปแบบ
องค์กรธุรกิจ 
1.2 ความหมาย ส่วนประกอบงบ
การเงิน 
1.3 ประเภทของงบการเงิน 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าวิธีการเรียนการ
สอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ 
เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน และwebsite เพ่ิมเติม 
2. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย  
5 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Mind Map จาก
Appication SimpleMind 
หรือ Mindmeiester 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

2-3 
 

2  งบการเงิน 
2.1 ความหมายและส่วนประกอบ
ของงบการเงิน 
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.3 การจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน 
2.4 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
2.5 การจัดท างบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
2.6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ 
2.7 งบกระแสเงินสด 
2.8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย  
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Test จาก 
www.kahoot.it 
 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 

4-6 
 

3 หลักการบัญชี 
3.1 วัฏจักรทางการบัญชี 
3.2 รายการค้าและการวิเคราะห์
รายการค้า 
3.3 หลักการบันทึกบัญชี 
3.4 การบันทึกรายการในสมุด
ขั้นต้น 
3.5 สมุดบัญชีแยกประเภท 
3.6 การบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแยกประเภท 
3.7 การจัดท างบทดลอง 

12 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
5. มอบหมายให้ท ากิจกรรม
ท าความดีให้กับต่อเองและ
ส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
6. ทบทวนบทเรียนก่อน
สอบกลางภาคครั้งที่ 1 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Test จาก 
www.kahoot.it 
 

7-9 4 ผลการด าเนินงาน 
4.1 เกณฑ์การบันทึกบัญชี 
4.2 รายการปรับปรุงบัญชี 
4.3 งบทดลองหลังปรับปรุง 
4.4 การปิดบัญชีในสมุดรายวัน 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
3. จัดกลุ่มเพ่ือท า
แบบฝึกหัด หรือ
แบบทดสอบอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
4. ตอบค าถามในชั้นเรียน

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

เกี่ยวกับรายการปรับปรุง
บัญชี การจัดท างบทดลอง
หลังปรับปรุง และการปิด
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
5. สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 
6. ทบทวนบทเรียนก่อน
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 
 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Test จาก 
www.kahoot.it 
 

10 
 
 
 
 
 

5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5.1.ภาษีซื้อและภาษีขาย 
5.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5.3 การค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5.4 เอกสารประกอบในการ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5.5 การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

4 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรอืกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
5. สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 
 
 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 

11-12 6 การบัญชีส าหรับกิจการซื้อและ
ขายสินค้า 
6.1 วงจรการซื้อและขายสินค้า 
6.2 การบันทึกบัญชีส าหรับกิจการ
ซื้อและขายสินค้า 
6.3 การบันทึกบัญชีสินค้าระบบ
สิ้นงวด 
6.4 การบันทึกบัญชีสินค้าระบบ
ต่อเนื่อง 
6.5 การปิดบัญชีส าหรับกิจการซื้อ
และขายสินค้า 
6.6 การจัดท างบทดลองหลังปิด
บัญชี 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Test จาก 
www.kahoot.it 
 
 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 

13 
 
 

 

7. สมุดรายวันเฉพาะ 
7.1 ความหมายของสมุดรายวัน

เฉพาะ 
7.2 ประเภทของสมุดรายวัน

เฉพาะ 

4 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

7.3 ประโยชน์ของสมุดรายวัน
เฉพาะ 

7.4 ประเภทของบัญชีแยก
ประเภท 

7.5 สมุดรายวันซื้อ 
7.6 สมุดรายวันขาย 
7.7  สมุดรายวันรับเงิน 
7.8  สมุดรายวันจ่ายเงิน 
 7.9  สมุดเงินสด 

 2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 

 
14 8 การบัญชีส าหรับกิจการ 

อุตสาหกรรม 
8.1 ความหมาย และวิธีการบันทึก
บัญชีที่เก่ียวกับกิจการ
อุตสาหกรรม 
8.2 งบการเงินของกิจการ
อุตสาหกรรม 
 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Test จาก 
www.kahoot.it 
 
 

15 9 การวิเคราะห์งบการเงิน 
9.1 ความหมายของการวิเคราะห์
งบการเงิน 
9.2 ประโยชน์ของการรายงานการ
วิเคราะห์งบการเงิน 
9.3 การวิเคราะห์งบการเงิน
โดยทั่วไป 
9.4 การวิเคราะห์ตัวเลขในงบ
การเงิน 
9.5 การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย  
4 สอดแทรกการเรียนการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยกิจกรรมการเล่านิทาน 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการบัญชี 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
4. Test จาก 
www.kahoot.it 
 
 

ผศ.จิรเดช สมิทธิ
พรพรรณ 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1 .มี ค วามซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต 

เสี ยสละไม่ เอารัด เอา
เป รี ย บ ผู้ อ่ื น  มี ค ว าม
รับ ผิ ดชอบต่ อตน เอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม   

 (1.1) 
2.มีความพอเพียงเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิต โดยยึด
แนวคิดความพอประมาณ 
ความมี เหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน(1.2) 
3. มีจิตส านึกและมโนธรรม
ที่จะแยกแยะความถูกต้อง 
ความดีความชั่ว(1.3) 
4.มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักจริยธรรม คุณธรรมที่มี
ค ว าม ส า คั ญ ท า งธุ ร กิ จ
สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
ธุรกิจ 
 (1.4) 

1. ประเมินจากการเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลาของ
นักศึกษา การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมายและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในผลงาน
ประจ ากลุ่ม   
 

1-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5,7,9 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่
เป็ น พ้ื น ฐ า น ที่ จ า เป็ น
ส า ห รั บ ก า ร เรี ย น ด้ า น
การตลาด  
 (2.1) 
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ด้าน
การตลาด การเงิน การ
ผลิตและการด าเนินงาน 
รวมทั้งการจัดการองค์กร 
(2.2) 
3. มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับ
การตลาดและการจัดการ
การตลาดในด้านการ
วางแผน การปฏิบัติการ  
การควบคุมและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงาน (2.3) 
 

 
1. ประเมินผลจากชุด
ฝึกหัดที่นักศึกษาท า 
2. สอบกลางภาค 
3. สอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-15 

 
6,10 
16 
 

 
2 
 

30 
20 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถสืบค้น จ าแนก 
และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้
ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม(3.1) 

ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด และการ
สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

 
1-15 
6,10 
16 

 
2 
10 
5 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีความสามารถในการ
ป ระส าน งาน  มี ม นุ ษ ย์
สัมพันธ์และสามารถสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้ อ่ืน 
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
 (4.1) 

ประเมินด้วยการ
ท างานกลุ่ม 

  
 
 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้
ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางการตลาด 
(5.1) 
2 .ส าม ารถ สื่ อ ส า ร เพ่ื อ
อธิบ ายและสร้ า งความ
เข้าใจ การเขียนรายงาน 
และการน า เสน ออย่ า ง
ถูกต้อง 
 (5.3) 
3. สามารถน าเทคโนโลยีไป
เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนในการด าเนินงาน 
(5.4) 

ประเมินด้วย 
1.1 ท าแบบฝึกหัด 
1.2 ทดสอบย่อย 
 

1.3 สอบกลางภาค 
1.4 สอบปลาย
ภาค 

 
1-15 

3-5,7-9,11-
14 

6,10 
15 

 
10 
2 
 

10 
5 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    ผศ.ดร.บุรพร  ก าบุญ และคณะ (2556). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการบัญชี. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        1. Power Point Slide ประจ าบทเรียน  

2.รายงานประจ าปี ห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน 
3.http://www.nukbunchee.com    เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม 
4.http://www.fap.or.th     เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี 
5.http://www.set.or.th      เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.http://www.dbd.go.th   เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
7.http://www.account.acc.chula.ac.th    เว็บไซด์ภาควิชาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    วรศักดิ์  ทุมมานนท์.  (2548).  งบกระแสเงินสด  งบการเงินรวม.  กรุงเทพมหานคร : 
  บริษัท  ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซล จ ากัด. 
     สภาวิชาชีพบัญชี. (2550).  มาตรฐานการบัญชี.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จ ากัด  
 
                     หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย 
 - การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  เช่น ผ่านเว็บบอร์ด เป็นต้น 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนของนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ด าเนินการดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมิน  
- ประเมินจากผู้สังเกตการณ์การสอน  โดยเป็นอาจารย์ในหลักสูตร 

3. การปรับปรุงการสอน 
     น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- การวิจัยชั้นเรียน 

http://www.nukbunchee.com/
http://www.set.or.th/


117 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน 

การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
 - ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา 

คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี 
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

 
 

 

SUAN  
DUSIT 

UNIVERSITY 

4000110  
 การคิดและการตดัสินใจ 

    (Thinking and Decision Making) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา การคิดและการตัดสินใจ  รหัสวิชา 4000110 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยใช้รากฐานการคิดที่
เป็นระบบ  มุ่งสร้างตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ด ารงชีวิตในสังคมสารสนเทศอย่างชาญฉลาด
และสร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบในรายวิชาสุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างด ี

 
                          ธันวาคม 2558 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 

1 ข้อมูลทั่วไป 122 

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 122 

3 ลักษณะและการด าเนินการ 123 

4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 123 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  125 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 132 

7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 134 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 4000110  การคิดและการตัดสินใจ 
    (Thinking and Decision Making) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     25 กรกฎาคม 2558 

 
 
 
 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์พัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ 

4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) อาจารย์กลัยาภรณ์ จันตรี ตอนเรียน K1 

 (2) อาจารย์ปารินดา   สุขสบาย ตอนเรียน L1 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
2. เ พ่ื อ ให้ ผู้ เรี ย น ส าม ารถ ตั ด สิ น ใจ แ ล ะแ ก้ ปั ญ ห า โด ย ใช้ ร าก ฐ าน ก ารคิ ด ที่ เป็ น ระบ บ  

มุ่งสร้างตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยนสามารถด ารงชี วิ ต ในสั งคมสารสน เทศอย่ างช าญ ฉลาดและสร้ างสรรค์  

มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     น าผลการวิจัยในชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงผลการวินิจฉัยข้อสอบ มาปรับให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา การใช้วิจารณญาณเพ่ือให้รู้จักคิดเป็นและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational 
thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis, 
and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed to 
encourage students to apply these principles and processes for their lives. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก สอนเสริม ปฏิบัติ 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
15 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง 

- - สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
15 สัปดาห์ รวม 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษาที่
ต้องการ) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

- ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาเพื่อมุ่งสร้างตนเองและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
- ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   1.2 วิธีการสอน 
         ยกตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมทั้งสอดแทรกจากการบรรยาย และการปฏิบัติจริง 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         แบบสังเกตพฤติกรรม โดยประเมินจากผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการคิด กระบวนการคิด และการใช้วิจารณญาณในการคิด 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดล าดับแนวความคิด การใช้เหตุผลในการคิด การใช้เหตุผล  

ในตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
- มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

2.2 วิธีการสอน 
บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พร้อมอภิปรายโต้ตอบระหว่างผู้เรียน ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอน

สอดแทรกตัวอย่าง กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ มีการท ากิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติร่วมกัน พร้อมมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสรุปและน าเสนอ และร่วมกัน
อภิปรายผล 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแล้ว 
- ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- ผู้เรียนสามารถใช้วิจารณญาณในการคิดเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล  
- ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้รากฐานการคิดท่ีเป็นระบบ 
- ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจ าวันเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมสารสนเทศได้อย่างชาญ

ฉลาดและสร้างสรรค์ 
    3.2 วิธีการสอน 
 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะผ่านกิจกรรม เกม และสถานการณ์จ าลอง  
    3.3 วิธีการประเมินผล 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

- ทดสอบย่อย และสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบในระดับการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินผล   

- พิจารณากรณีศึกษา และโครงการพิเศษ โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การด าเนินการ และการน าเสนอ  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และบุคคลภายนอก 
- ทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ

ทันเวลา 
     4.2 วิธีการสอน 

ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการท างานเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ ได้รับมอบหมาย โดยส่ง เสริม
กระบวนการกลุ่ม การติดต่อขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสร้างเครือข่าย
การท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   
 
   4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมงานด้วยแบบประเมินพฤติกรรม 
- ประเมินโดยผู้สอนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ด้วยเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ และสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ
ที่เหมาะสม  

- ผู้เรียนสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

   5.2 วิธีการสอน 
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ทาง Internet ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย Download งานที่มอบหมายจาก Website คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาโดยผ่านทาง e-mail รวมถึงการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้นในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นต้น 
   5.3 วิธีการประเมินผล 

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

- ประเมินจากผลงานของกรณีศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้นเป็น
เครื่องมือในการค านวณและประมวลผล  

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

1 
 
 
 

แนะน ารายวิชา 

- แนะน าอาจารย์ผู้สอน 

- แนะน าเนื้อหารายวิชา 

- แนะน าการจัดการเรียน
การสอน 

- เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

- วิธีการส่งงาน 

- บทน าเขา้สู่เนื้อหา
รายวิชา 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายสลับสื่อการเรียน 
การสอน พร้อมอภิปราย 
โต้ตอบระหว่าง 
ผู้เรียน-ผู้สอน 
 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 

2 – 3 
 

บทที่ 1 การคิดและ
พฤติกรรมการคิด 

- ความหมายของการคิด 

- ปัจจัยพื้นฐานของการ
คิด 

- ประเภทของการคิด 

- ความคิด ความจ ามี
อิทธิพลต่อการคิดและ
พฤติกรรม 

- ประเภทของข้อมูลใน
หน่วยความจ าของ
สมอง 

- สาเหตุของการคิดไม่ดี 
ท าไม่ดี และความทุกข์ 

- คุณค่าของการคิด 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง 
และการสร้างแรงบันดาลใจ 
- กิจกรรมครูในดวงใจ 
- ฝึกทักษะการคิดด้วยเกมส์ 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

- การคิดที่ท าให้เกิดผลดี
ต่อสังคม 

- อุปสรรคของการคิด 

- การป้องกันและแก้ไข
ข้อบกพร่องในการคิด 

- กรอบความคิดของการ
คิด 

- การฝึกทักษะการคิด
และลักษณะการคิด 

- สมอง อารมณ์ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
4 - 6 

 
 

บทที่ 2 กระบวนการคิด 

- ความคิดสร้างสรรค์ 

- การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

- การคิดอย่างเป็นระบบ 

- การพัฒนากระบวนการ
คิด 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

9 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การสร้างสรรค์อาชีพในฝัน 
- กิจกรรมนิทรรศการ
สร้างสรรค์ 
- การใช้ชีวิตอย่างมี
วิจารณญาณ  
- ออกแบบการท างานอย่าง
เป็นระบบ 
- กิจกรรม ตามทันเทคโนโลยี 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 

7 – 8 บทที่ 3 การใช้เหตุผล 

- ความเป็นมาของการใช้
เหตุผล 

- การใช้เหตุผลกับการ
อ้างเหตุผล 

- การใช้เหตุผลกับภาษา 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- วิเคราะห์สถานการณ์
เหตุการณ์ 
  ในชีวิตประจ าวัน ตาม
หลักการ 
  ใช้เหตุผล 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

- การอ้างเหตุผล 

- การพิจารณาความ
ถูกต้องของการอ้าง
เหตุผล 

- การประเมินการอ้าง
เหตุผล 

- ข้อสรุปของการอ้าง
เหตุผล 

- ชนิดของการอ้างเหตุผล 

- ข้อบกพร่องของการใช้
เหตุผล 

- การใช้เหตุผลผิด 
ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

- กิจกรรมนักสืบอัจฉริยะ 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 

9 - 10 บทที่ 4 ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- ข้อมูล 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การน าเสนอข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 

- การใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การจัดท าโครงการนัก
ส ารวจ 
- ออกแบบแนวทางการ
ส ารวจ    
   และ สถิติวิเคราะห์ใน
โครงการ 
   นักส ารวจ 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 

11 – 12 บทที่ 5 กระบวนการ
ตัดสินใจ 

- ความหมายของการ
ตัดสินใจ 

- องค์ประกอบของการ
ตัดสินใจ 

- กระบวนการตัดสินใจ 

- ข้อควรค านึงในการ

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สร้างแบบจ าลองทาง  
  คณิตศาสตร์ในการจัดสรร 
  ทรัพยากรเพ่ือประโยชน์
สูงสุด 
- กิจกรรม เถ้าแก่น้อย 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ
คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ตัดสินใจ 

- การตดัสินใจภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอน 

- การตัดสินใจภายใต้
สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
13 – 14 บทที่ 6 กลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหา 

- ความหมายของปัญหา
และการแก้ปัญหา 

- การวิเคราะห์ปัญหา 

- การแก้ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์ 

- การแก้ปัญหาแบบ
อริยสัจ 4 

- การแก้ปัญหาแบบระดม
สมอง 

- การแก้ปัญหาแบบ
หมวกหกสี 

- การแก้ปัญหาแบบ 
PDCA 

- การแก้ปัญหาโดยใช้
แผนภาพสาเหตุและผล 

- การแก้ปัญหาโดยใช้ผัง
ความคิด 

- การแก้ปัญหาโดยใช้
เทคนิค Delphi 

- การแก้ปัญหาโดยใช้
เทคนิคเรียงล าดับโดย
กลุ่ม 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์และแก้
สถานการณ์ด้วยกลยุทธ์และ
เทคนิคทีเ่หมาะสม 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

- อุปสรรคในการ
แก้ปัญหา 

- ตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
 

15 
 

สรุป ทบทวนบทเรียน และ
น าเสนอผลการจัดท า
โครงการ 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- น าเสนอโครงการนักส ารวจ 
- สรุป ทบทวนเนื้อหารายวิชา  
พร้อมส่งงานที่มอบหมาย 

คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 

16 
 

สอบปลายภาค 
 

 สอบปลายภาค คณาจารย์
กลุ่มวิชาการ
คิดและการ
ตัดสินใจ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 โครงการนักส ารวจ แสดงในตารางที่ 1 14 15 
2 กิจกรรมประจ าบท แสดงในตารางที่ 2 2 4 5 7 10 11และ 13 25 
3 แบบฝึกหัด แสดงในตารางที่ 3 15 10 
4 จิตพิสัย แสดงในตารางที่ 5 ทุกสัปดาห์ 10 
 
ตารางท่ี 1 โครงการนักส ารวจ สัดส่วนของการประเมินผล 15 % 

เกณฑ์การพิจารณา 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
การออกแบบการส ารวจ มีการวิเคราะห์ปัญหา

และออกแบบการส ารวจ
ด้วยตนเอง ทันสมัย 
และสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง 

บางส่วนของโครงงาน
แปลกใหม่จากโครงงาน
ที่มีผู้ท าอยู่แล้ว ให้
แนวคิดท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

โครงงานคล้ายคลึงกับสิ่ง
ที่เคยท ามาแล้ว สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้เป็น
ส่วนน้อย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการศึกษาหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง

มีการศึกษาหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงแต่ไม่

ไม่มีการศึกษาหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

เกณฑ์การพิจารณา 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
ครอบคลุมประเด็นที่จะ
ศึกษาอย่างเพียงพอ 

ครอบคลุมประเด็นที่จะ
ศึกษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกสถิติ และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้องและวิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 

พบข้อผิดพลาดในการ
เลือกสถิติ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน 

พบข้อผิดพลาดในการ
เลือกสถิติ และวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ 

รูปแบบการน าเสนอ มีการน าเสนอเป็น
ขั้นตอนสมบูรณ์ชัดเจน 
สอดคล้องกับข้อมูลที่มี 

มีการน าเสนอเป็น
ขั้นตอนดี สอดคล้องกับ
ข้อมูล แต่ยังไม่ชัดเจน 

มีการน าเสนอไม่เป็น
ขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูล  
 

การวางแผนและท างาน
เป็นทีม 

มีการวางแผนการ
ท างานเป็นระบบและ
แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและทั่วถึง 

การวางแผนการท างาน
ยังไม่เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ไม่เหมาะสม  

ไม่มีการวางแผนงาน 
และแบ่งหน้าที่ไม่ทั่วถึง 

 
ตารางท่ี 2 กิจกรรมประจ าบท สัดส่วนของการประเมินผล 25 % 

เกณฑ์การพิจารณา 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
ความตรงตาม

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

เนื้อหาตรงประเด็น 
ตรงกับวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม 

เนื้อหาตรง
ประเด็นเป็นส่วน

ใหญ่ 

เนื้อหาตรง
ประเด็นเป็นส่วน

น้อย 

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็น 

ขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรม 

มีความตั้งใจดีมาก 
มีเทคนิคพิเศษใน

การด าเนินกิจกรรม  
จนประสบ

ความส าเร็จด้วย
ตนเอง  

มีความตั้งใจดี มี
วิธีการด าเนิน

กิจกรรม  
จนประสบ

ความส าเร็จด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจดีมี
วิธีการด าเนิน

กิจกรรม แต่ขาด
เทคนิคที่

เหมาะสม ต้อง
แนะน าเพ่ิมเติมใน

บางส่วน 

ขาดความตั้งใจ 
และด าเนิน

กิจกรรมไม่ลุล่วง 

ผลของกิจกรรม ส าเร็จสมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
ตามวัตถุประสงค์
มากกว่า 90%  

ส าเร็จครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ 

70% - 90%  

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
50% - 70% 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์

น้อยกว่า 50% 
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เกณฑ์การพิจารณา 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
วิธีการน าเสนอ ใช้วิธีการน าเสนอ

รายงานเหมาะสมดี
มาก เข้าใจง่าย 

น่าสนใจ 

ใช้วิธีการน าเสนอ
เหมาะสมดี เข้าใจ
ง่าย แต่ขาดความ

น่าสนใจ 

มีการน าเสนอ
น่าสนใจ แต่
เลือกใช้วิธีไม่
เหมาะสม
เท่าท่ีควร 

ใช้วิธีการ
น าเสนอยังไม่
เหมาะสม และ

ขาดความ
น่าสนใจ 

ความกระตือรือร้นและ
ความรับผิดชอบ 

ส่งงานตรงเวลาตาม
ก าหนด 

ส่งงานล่าช้ากว่า
ก าหนดไม่เกิน 1 

สัปดาห์ 

ส่งงานล่าช้ากว่า
ก าหนดไม่เกิน 2 
สัปดาห์ และต้อง

ตามงาน 

ส่งงานล่าช้ากว่า
ก าหนด และต้อง
ตามงานบ่อยครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แบบฝึกหัด สัดส่วนของการประเมินผล 10 % 
เกณฑ์การพิจารณา 2 คะแนน 1 คะแนน 

ความตรงต่อเวลา ส่งตามเวลาที่ก าหนด ส่งช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เรียบร้อยเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อยเป็นระเบียบ 
ความถูกต้อง  ถูกต้องมากกว่า 70% ถูกต้องน้อยกว่า 70% 
ความครบถ้วน ครบถ้วนมากกว่า 70% ครบถ้วนน้อยกว่า 70% 
จริยธรรมในการท างาน ท างานด้วยตนเองทั้งหมด มีส่วนคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน 
 

ตารางท่ี 4 จิตพิสัย สัดส่วนของการประเมินผล 10 % 
เกณฑ์การพิจารณา 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

การแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบ 
ทุกครั้ง 

ถูกต้องตามระเบียบ
บางครั้ง 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ความตั้งใจเรียน 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

มาก ปานกลาง น้อย 

การตรงต่อเวลา เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนสายทุกครั้ง 
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บางครั้ง 
การเข้าชั้นเรียน เข้าเรียนมากกว่า 90 % เข้าเรียน 80-90 % เข้าเรียนน้อยกว่า 80 % 

มารยาทในห้องเรียน 
ความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม 

มีมาก มีปานกลาง ไม่มี 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   60% (คะแนนจากการท ากิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ โครงงาน ฯลฯ) 
      2. คะแนนปลายภาคเรียน     40% (คะแนนสอบปลายภาค) 
   การประเมินผลอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ระดับคะแนน A =   90 – 100 %   ระดับคะแนน B+ =   85 – 89 % 
 ระดับคะแนน B =   75 – 84 %    ระดับคะแนน C+ =   70 – 74 % 
 ระดับคะแนน C =   60 – 69 %   ระดับคะแนน D+ =   55 – 59 % 
 ระดับคะแนน D =   50 – 54 %   ระดับคะแนน E =   0 – 49 % 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. การคิดและการตัดสินใจ. 

2554. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารต ารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. แบบฝึกปฏิบัติ  

การคิดและการตัดสินใจ. 2554. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารต ารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. สานฝัน...ด้วยการคิด. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
การอ้างเหตุผล[Online]. 2549. แหล่งที่มา :  http://tulip.bu.ac.th/~pakul.a/reason-chap2.html. 

[2 เมษายน 2549]. 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. 2547. การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจ ากัด. 
________. 2549. การคิดเชงิวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจ ากัด. 
________. 2546. ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจ ากัด. 
จรีพร แก้วสุขศรี. 2551. การคิดอย่างเป็นระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์. 
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โจเซฟ โอคอร์เนอร์ และไอแอน แมคเดอร์มอทท์. 2549. หัวใจนักคิด. แปลจาก Systems Thinking. 
โดย วีรวธุ มาฆะศิรานนท์ และณัฐพงศ์ เกศมาริษ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์  
Be Bright Books.  

ณัฐพงศ์ เกศมาริษ และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2546. เทคนิคการระดมสมอง. พิมพ์ครั้งที่ 2.   
กรุงเทพฯ : Be Bright Books. 

ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544. วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด.                                                                                 

นพคุณ นิศามณี. 2549. การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ[Online]. แหล่งที่มา : 
http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri91723.
doc. [พฤษภาคม 2551]. 

นัยพินิจ คชภักดี. 2542. พัฒนาสมองลูกให้ล้ าเลิศ : พัฒนาการของเดก็. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรงุเทพฯ. 
พรชุลี อาชวอ ารุง. 2546. การวิเคราะห์การคิดเชิงเหตุผลเพื่อพิจารณาการตัดสินใจของคนไทย. 

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548. การใช้เหตุผล ตรรกวิทยาเชิง

ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย. 
ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2542. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ 

: เอ็กเปอร์เน็ท. 
________. 2544. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธีระ  

ป้อมวรรณกรรม. 
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
               กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน. 
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2546. การคดิอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ : บริษัท 

เฟ่ืองฟ้า จ ากัด. 
วราภรณ์ สืบสหการ. 2545. วิธีคิดเชิงวิพากษ์: คิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์  

Be Bright Books. 
วันรัตน์ จันทกิจ. 2546. 17 เครื่องมือนักคิด. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ  : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีโน ดีไซน์. 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2547. วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 9. 
 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
วีระพล สุวรรณนันต์. 2527. หลักกระบวนการแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนาศาสตร์.   
ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ. 2544. ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด. 

http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri91723.doc
http://www.bcnsurin.ac.th/e_teacher/link.php?id=48&goto=data/JgF4BcVFri91723.doc
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ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์. 2545. การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและ  
การเรียนรู้. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา. 

ศุภชัย อาชีวระงับโรค. 2547. Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความส าเร็จ.  
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีโน ดีไซน์. 

สมเกียรติ  เกตุเอ่ียม. 2547. การวิจัยการด าเนินงาน : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สุดตระการ ธนโกเศศ และคณะ. 2546. หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ธรรมสาร. 

สุวิทย์ มูลค า. 2547. กลยุทธ์...การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพ
พิมพ์. 

อารี พันธ์มณี. 2540. ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จ ากัด. 
อิเกะซะวะ, ชิชิโร. 2543. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. แปลจาก Chic No Dashikata โดยบัณฑิต 

ประดิษฐานุวงษ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
อ านวย ข าปรางค์. 2543. วิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. 
Anderson, R.D. and others. 1974. Developing Children’s Thinking Though Science. 

New Jersey : Prentice-Hall. 
Angelo, T.A. 1995. Classroom Assessment for Critical Thinking. Teaching of 

psychology. Retrieved August 2, 2003, from Academic Search Premier 
database. 

Anthony, Landle. 1997. Creative Expression; Management Skill & Development. 
Training Information Network Limited. 

De Bono, E. 1970. Lateral Thinking : Creativity Step by Step. New York: Harper & 
Row.  

Devid, Moore S. 2000. The Basic Practice of Statistics. 2nd ed. USA. W H. Freeman 
and Company. 

Dewey, J. 1933. How We Think. New York: D.C. Health and Company. 
Guilford, J.P. 1967. The Nature of Human Intelligence. New York . McGraw – Hill. 

Guilford, J.P. and Robert R. Knapp 1968. Intelligence Creativity and Their 
Educational Inplication. San Diego : California. 

Moore, B.N. and Parker, R. 1986. Critical Thinking Evaluating claims and Arguments 
in Everyday Life. California: Mayfield Publishing Company. 
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Sternberg, R.J. 1985. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New 
York: Cambridge University Press. 

Thomas L. Saaty. 2005. Creative Thinking, Problem Solving and Decision Making. 
Washington, DC: RWS Publications.  

Torrance, E.P. and Myers, R.E. 1972. Creative Learning and Teaching. New York : 
Dood, Mead and Company. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
การอ้างเหตุผลคืออะไร[Online]. 2549. แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากแฟ้มสะสมผลงาน  
ด้วยการประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) 

- มีการอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
- มีการประเมนิผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-1557028-8137607?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20L.%20Saaty
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/dreaming.html
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-1557028-8137607?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Frederick%20S.%20Hillier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-1557028-8137607?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Gerald%20J.%20Lieberman
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

- มีการประเมินผลความพึงพอใจด้วยแบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งในภาพรวม และรายบุคคล 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- จัดสัมมนาสะท้อนผลการสอน และเสนอแนวทางปรับปรุงการสอน ระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
(Reflection and Revision) 

- จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา 
- จัดท าข้อสอบมาตรฐาน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- จัดตั้งคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี ให้มีความทันสมัย 
- รับฟังข้อเสนอแนะของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ

รายวิชา 
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