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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing) 
รหัสวิชา 3642101 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การกระจาย
สินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของนักการตลาด   

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้ เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้

 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

28 พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3642101       ชือ่รายวิชา (ภาษาไทย)  หลักการตลาด    
                                                (ภาษาอังกฤษ)  Principles of Marketing     
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. นุสรา ลาภภูวนารถ   
     อาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา  ตอนเรียน C1 และ D1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 1 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม 32505 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 14 กรกฎาคม  2560   
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  28 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการตลาด 
   2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
     3. เพ่ือให้นักศึกษาน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา  

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
แนวคิดพ้ืนฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาด
เป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด  
 

Basic concepts and marketing responsibility; principles of marketing process; 
marketing environment; marketing information systems and marketing research; consumer 
behavior; market segmentation; targeting; product positioning; product management, 
pricing, marketing channels, physical distribution, promotion, social and environmental 
marketing; marketers’ codes of conduct. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ท าการสอนได้  หรือ
ตามท่ีผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
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- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
    1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

      1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   1.2 วิธีการสอน  
   (1)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
          (2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(3)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน  โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา 
(4)  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน 
   1.3 วิธีการประเมินผล     
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย  
   (2)  ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
(4)  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 

ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 



 

 7 

    2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 
 2.1.5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา

บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
      2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
    2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

        2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาหลักการตลาด   

(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 (3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน     
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

(2)  ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3)  ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และนอก

ห้องเรียน เช่น  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา   

 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

                  3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.2 วิธีการสอน 

(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาหลักการตลาด   
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          (2)  สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
      (3)  สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ    
 (4)  ก าหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงานทางด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
 (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

(2)  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
(4)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาด

ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
           4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     

4.2 วิธีการสอน         
 (1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 

(2)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน 
เพ่ือดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
    4.3 วิธีการประเมินผล        
 (1)  ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

(2)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และการเป็นผู้น า ผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

 5.1.1. มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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 5.1.2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
         5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
         (1)  มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 
และการท ารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 (2)  ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
    
 5.3 วิธีการประเมินผล       

(1)  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2)  ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 แนะน าบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล 
ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการตลาด 
- ความหมายของตลาด            
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ 

3 1. แนะน าวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน และ website เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

2 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการตลาด 
- แนวคิดหลักทางการตลาด 
- ความหมายของการจดัการการตลาด 
- กระบวนการจัดการการตลาด    
Learning Outcome         
  ยกตัวอย่าง กระบวนการจัดการการตลาด 
ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ พร้อมกับอธิบาย
เหตุผลประกอบได้ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด            
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะหผ์ลกระทบที่เกดิจาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาด โดยน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระส าคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นั กศึกษาวิ เคราะห์กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

4 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ SWOT 
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ 
- จัดท าตารางสรุปวิเคราะหฺ SWOT 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา SWOT เพื่อฝึก
คิด  วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 3  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

5 การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- ขั้นตอนการแบ่งส่วนตลาด  การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนไดร้ับความรู้ความเข้าใจในราคา 
โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

6 การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 
- การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
 
 
 
 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด  
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 
  

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการแบ่ง
ส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และ
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

7 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจัยการตลาด    
- ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจยั 
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
- การวิจัยตลาด 
- กระบวนการวิจัยการตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด  โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนดปัญหาการวิจัย มา 
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

8 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บรโิภค 
-  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
-  กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ
สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่
ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระส าคัญ  

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

9 ผลิตภัณฑ ์
- ความหมายของผลิตภณัฑ ์
- ระดับของผลติภณัฑ ์
- ล าดับชั้นของผลิตภัณฑ ์
- ประเภทของผลิตภณัฑ ์
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
 
Learning Outcome 
  ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
พร้อมยกตัวอย่างและน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาค านวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

10 ผลิตภัณฑ ์
- ตราผลิตภณัฑ ์
- การบรรจภุัณฑ ์
- ป้ายฉลาก 
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
- ผลิตภณัฑ์ใหม ่
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

 

11 ราคา 
- แนวความคิดเรื่องราคา 
- ความส าคัญของราคา 
- ขั้นตอนการตั้งราคา 
- การก าหนดนโยบายราคาและกลยุทธ์ราคา 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ราคา โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาค านวณการก าหนดราคาโดยวิธีต่างๆ 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

12 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ลักษณะของช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย 
- ความจ าเป็นของคนกลางทางการตลาด 
- หน้าท่ีของช่องทางการจัดหน่าย 
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ช่องทาง 
- การออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- การจัดการช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
- การกระจายสินค้าและการจัดการ 
โลจสิติกส์ทางธุรกิจ 
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ช่องทางการจ าหน่าย โดยน าเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระส าคญั  

13 การส่งเสริมการตลาด 
- ความหมายและความส าคญัของการ
ส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด 
- เครื่องมือการส่งเสรมิการตลาด 
- การก าหนดงบประมาณการส่งเสริม
การตลาด 
- ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ
การส่งเสริมการตลาด  
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน  
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยบคุคล 
- การประชาสมัพันธ์ 
- การตลาดทางตรง      
    
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั 

3 1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่ งกลุ่มวิ เคราะห์ กรณี ศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน  
พร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

15 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
- ความสัมพันธ์ของการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR)  
- ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิพ ลและสนั บ สนุ น ต่ อ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- กิ จกรรมในการตลาด เพื่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. วิดีทัศน์ เรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางการ
ตลาด 
4. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด 
- จรรยาบรรณของนักการตลาด 
 
Learning Outcome 
- ผู้ เรี ยน ได้ ความรู้ ความ เข้ าใจ ใน เรื่ อ ง
การตลาดเพื่อสังคม 
- ยกตัวอย่างองค์การที่มีจริยธรรรมทาง
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
- วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์การ หาก
ด าเนินงานโดยไม่มีจริยธรรมหรือละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

16                                                                          สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        

ที่ประเมิน 
สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4  

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  

1-15 10% 

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
4.1.1, 4.1.2 
5.3.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3.ประเมินจากงาน/กิจกรรม
ต่ า ง ๆ  ที่ ม อ บ ห ม า ย ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ  ต้องมี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน เช่น แบบฝึกหัดทบทวน 
เพื่ อ วั ด ค วาม เข้ า ใจขอ ง
นักศึกษา/ การเขียนสรุป
ความรู้ความเข้าใจ Mind 
Map 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
4.1.1, 4.1.2 
5.3.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา/การเขียนสรุป 
Mind Map เพื่ อ วั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 20% 

4. รายงานและการ
น าเสนอ 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
4.1.1, 4.1.2 
5.3.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ที่
ได้ รับมอบหมาย มีความ
ซื่ อสั ตย์  ไม่ ทุ จริ ต  ไม่ น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าช้ันเรียน  
การเป็นผู้น าและผู้ตามใน

1-15 
 

20% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม 
ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม 
6 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร
สืบค้นเทคนิคการน าเสนอ
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม   

5. สอบปลายภาค 
 

2.1.1 ,2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
 

ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

16 40% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด. (2559). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ   

2.1  วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543). หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ :            
เพียร์สัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชน่า. 

2.2  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ :  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์  
จ ากัด. 

2.3  หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 3.1  http://www.marketeer.co.th/ 

3.2  http://www.brandage.com 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

http://www.marketeer.co.th/
3.2%20%20http:/www.brandage.com
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3. การปรับปรุงการสอน     
 น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนท่ี  2/2560 
 
 

 

รหัสวิชา 3651207  

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ  

                           (ภาษาอังกฤษ) Business Application Programming 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาการ เข ียน โป รแกรม ป ระย ุก ต ์ท างธ ุรก ิจ  (Business Application 
Programming) รหัสวิชา 3651207 เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ค าสั่ งน าเข้า การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่งเงื่อนไข ค าสั่งวนซ  า ข้อมูล
แบบชุด ตัวชี  ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล  พื นฐานการพัฒนา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนี ใช้ประกอบใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ น  และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ น 

 
 

                                                  
 

 
 

                                                 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                             พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
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หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 33 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 34 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา  3652205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 
                                              (ภาษาอังกฤษ)  Business Application Programming 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดัดา  สวนมะลิ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรัง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

   วันที่จัดท า 23 พฤศจิกายน 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได ้

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานค าสั่งน าเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ชนิด
ของข้อมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่งเงื่อนไข ค าสั่งการวนซ  า ข้อมูล
แบบชุด ตัวชี  โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล  และ
พื นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต์ 
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3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการฝึกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กได้ 

4. เพ่ือให้เป็นพื นฐานความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ น และในการที่จะ
น าไปประกอบอาชีพและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 

2. เพ่ือให้เนื อหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม 
3. เพ่ือให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา  

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
หลักการเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ 

ค าสั่งน าเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่ง
เงื่อนไข ค าสั่งวนซ  า ข้อมูลแบบชุด ตัวชี  ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 
พื นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต์ 

Principle of programming; program flowchart; computer language syntax, components 
of computer language; input, process, output command; data format; expression and 
operation; condition command, loop command; arrays, string, pointer, function; structure; 
file and file management; foundations of object-oriented programming. 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถท า
การเรียนการสอนได้ตาม
ตารางที่ได้ก าหนดไว้ หรือ
ตามที่ผู้ศึกษาร้องขอเพ่ือ
ทบทวนความรู้  ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ น ในกรณีที่ผู้ศึกษา
ไม่เข้าใจในเนื อหาหัวข้อ
ที่สอนครั งแรก 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน หรือเฟสบุ๊ค 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี  
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้สาระด้านคุณธรรม จริยธรรมดังต่อไปนี  
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม 
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ

จัดการงาน การส่งงาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตนส าหรับ
การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี  

(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็น
จริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม  ด้วยการ
เสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความ
รับผิดชอบทั งต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มี
ความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

1.3 วิธีการประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนด ดังนี  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียน  การส่งงานตามก าหนด ระยะเวลาที่

มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประจ ารายวิชา 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุ่ม    
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(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือที่ใช้วัด ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม 
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น   
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี  
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั งการน าไป

ประยุกต ์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
 (7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
 (8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้ความรู้ดังต่อไปนี  
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือ

ท าจริง โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั งนี ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื อหาสาระของรายวิชา 

(2) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการพ่ึงพา
และเกื อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและมอบหมาย
งานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่มโดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม 
ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสมพร้อม
ทั งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(3) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาศึกษา
ประเด็นศึกษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงความคิดและเนื อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าห้องเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมประกอบการน าเสนอและผู้สอนสรุปสาระอีกครั ง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเพ่ือฝึก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั งให้แบ่งกลุ่มศึกษาเนื อหา
สาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนดไว้ 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่ก าหนดให้ 
และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่ วม 
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ลักษณะที่แตกต่าง เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วย
ค าถาม และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื อหาให้ผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนประจ ารายวิชา แหล่งการเรียนรู้เสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการ
เรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดในแต่ละสัปดาห์ โดยน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมายใบงานให้
ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของผู้ศึกษา ผู้สอน วิทยากร และให้ผู้ศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม 

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 

(9) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท าซ  าด้วยการตอบค าถาม
ทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าเพื่อสร้างงานตามความคิดและ
แนวทางการพัฒนา ท าให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจ า เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้ 

(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต รวมทั งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่านั นผ่านการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั งค าถาม  แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ พร้อมทั งสามารถน าข้อค้นพบนั นไปใช้หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้น
การบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื อหาวิชาทั ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท า
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  
และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื อหาทั ง 4 วิชา  
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
น ามาใช้ได้ทุกวัน    
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(11) การจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยการ
คิดเพ่ิมเติมและการเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องเพ่ือเสริม
กระบวนการคิดให้กับผู้ศึกษา สร้างความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

(12) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
ด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของผู้ศึกษาให้ดีขึ น 

(13) ฝึกกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีบทบาทในการแสวงหาความรู้
และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ น าไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาเพ่ิมขึ น การน าเสนอผลงาน
ทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

(14) ฝึกให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป 

2.3 วิธีการประเมินผล ด้านความรู้ เพ่ือให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนด ดังนี  
(1) วัดและประเมินจากผลการอธิบาย วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบ

ย่อย แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค

การศึกษา และสอบปลายภาคการศึกษา 
(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบโครงสร้างความคิดในการพัฒนาขั นตอน

วิธีของโปรแกรมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ตามข้อก าหนดของรายวิชา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี  
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน ผู้สอนเลือกวิธีสอนกับผู้ศึกษาท่ีมีหลากหลายดังต่อไปนี  
(1)  ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้ศึกษา

แบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพร้อม
ทั งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่ก าหนดส่ง
ผู้สอน หลังจากนั นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเพ่ือฝึก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั งให้แบ่งกลุ่มศึกษาเนื อหา
สาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนดไว้  

(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจ โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท างานเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลง
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มือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่งผู้สอน พร้อม
ทั งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อ่ืนได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่ก าหนดให้ 
และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่วม 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม และฝึกการ
เขียนแผนผังความคิดสรุปเนื อหาให้ผู้ศึกษา  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจน
หนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียน
สังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมายใบงานให้
ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษาเป็น
ส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้แต่ละประเด็น และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้างองค์
ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด สร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การ
แสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือ
เชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ น 

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือน าไปเป็นข้อสรุป โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระท่ีส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต รวมทั งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่านั นผ่านการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั งค าถาม  แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ พร้อมทั งสามารถน าข้อค้นพบนั นไปใช้หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้น
การบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื อหาวิชาทั ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท า
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  
และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื อหาทั ง 4 วิชา  
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการ
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เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
น ามาใช้ได้ทุกวัน    

3.3 วิธีการประเมินผล ด้านทักษะทางปัญหา เพ่ือให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนดดังต่อไปนี  
(1) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ

สังคมตามเนื อหารายวิชา 
(4) วัดและประเมินจากผลการพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม 
(5) วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาใน

รายวิชาดังต่อไปนี  
 (1) สามารถสื่อสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั งแสดง 
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง      
4.2 วิธีการสอน ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้ อ่ืน ข้ามรายวิชา หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว บุคคล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี  

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเขียนโปรแกรมและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังนี  
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน ตามท่ีก าหนด 
(3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการน าเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา

ดังต่อไปนี  
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 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน ก าหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ

แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อผู้ศึกษาในห้องเรียน โดยการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างผู้ศึกษาและกลุ่มผู้ศึกษา ดังนี  

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ข้อมูลด้าน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี  
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น

ส าคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การ

อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอหน้าห้องเรียนทั งจากเพ่ือนร่วมชั นและผู้สอนรายวิชา  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
หลักการพัฒนาโปรแกรม 
-ขั นตอนการเขียนโปรแกรม 
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม 
-เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
-ขั นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
-รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด 
-ผังงาน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการพัฒนาโปรแกรม 
 
ทักษะทางปัญญา 

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเนื อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน าหนังสือ
และเว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ขั นตอนวิธีหรือ
อัลกอริทึม รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด และผัง
งาน 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญในหลักการพัฒนาโปรแกรม 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

2 - หัวข้อการสอน 
ผังงาน 
- สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในการเขียนผัง
งาน 
- หลักในการเขียนผังงาน 

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- โครงสร้างของการเขียนผังงาน 
- การวิเคราะห์งาน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผัง
งาน 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ผังงาน 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอประเด็น

มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 

ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ส าคัญของผังงาน 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

3 
 

- หัวข้อการสอน 
โครงสร้างโปรแกรม  
-โครงสร้างของภาษา 
-กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรมภาษา 
-การด าเนินงานโปรแกรม 
-ชนิดของข้อมูล 
-ตัวแปร 
-ค่าคงที่ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างโปรแกรม  
ทักษะทางปัญญา 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube  
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นของโครงสร้าง
โปรแกรม  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของโครงสร้างโปรแกรม  
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลข้อมูล 
-ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล 
-ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์ 
-ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ 
- Learning Outcome 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลข้อมูลได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล 

รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 



มคอ. 3 

 19 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

5 
 

- หัวข้อการสอน 
การจัดรูปแบบของข้อมูล 
-การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์ 
-การจัดข้อมูลน าเข้า 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดรูปแบบของข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
การจัดรูปแบบของข้อมูลได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
น าเสนอประเด็นส าคัญของการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลได้ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

6 
 

- หัวข้อการสอน 
นิพจน์และตัวด าเนินการ  
-นิพจน์ 
-ตัวด าเนินการ 
-ขั นตอนการท างานของตัวด าเนินการ 
-ตัวด าเนินการกับล าดับความส าคัญ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิพจน์และตัวด าเนินการ  
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
นิพจน์และตัวด าเนินการได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของนิพจน์
และตัวด าเนินการ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 

และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

7 - หัวข้อการสอน 
ค าสั่งเงื่อนไข  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า

1. ต ารา/เอกสาร 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ตัวด าเนินการเปรียบเทียบและตรรกะ 
-ค าสั่ง if/if else 
-ค าสั่ง switch case 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ท าทดสอบย่อย   
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าสั่งเงื่อนไข  
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ค าสั่งเงื่อนไขได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 
 

ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของค าสั่ง
เงื่อนไข  
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

8 - หัวข้อการสอน 
ค าสั่งการวนซ  า  
-ค าสั่งการวนซ  า 
-ค าสั่งการออกจากการวนซ  าและ
ด าเนินการต่อไป    
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ท าทดสอบย่อย   
ความรู้ 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าสั่งการวนซ  า  
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ค าสั่งการวนซ  า  
ได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของค าสั่ง
การวนซ  า  
ได้ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

5. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 
 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

9-10 - หัวข้อการสอน 
ข้อมูลแบบชุดและสตริง  
-ข้อมูลแบบชุดและการประกาศตัวแปร
แบบชุด 
-ข้อมูลชุดและฟังก์ชั่น 
-ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิต ิ
-การส่งผ่านตัวแปรแบบชุดไปยังฟังก์ชัน 
-การใช้ฟังก์ชั่นและโปรแกรมย่อย 
-การอ่านค่าและแสดงผลค่าของสตริง 
-การผสมผสานการใช้งานฟังก์ชั่นกับการ
ท างานในธุรกิจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลแบบชุดและสตริง  
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 
 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ข้อมูลแบบชุดและสตริงได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของข้อมูล
แบบชุดและสตริง 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

11 - หัวข้อการสอน 
ตัวแปรชี หรือตัวชี  
-พื นฐานและการท างานของตัวชี  
-การประกาศตัวแปรประเภทตัวชี  
-ตัวชี และฟังก์ชั่น 
-ตัวชี กับแถวล าดับ 
- Learning Outcome 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
แปรชี หรือตัวชี  
ทักษะทางปัญญา 
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัว
แปรชี หรือตัวชี ได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของตัวแปร
ชี หรือตัวชี  
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 
 

ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

12 - หัวข้อการสอน 
แฟ้มข้อมูลเบื องต้น 
-โครงสร้างและฟังก์ชั่น 
-ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง 
-แถวล าดับของโครงสร้างข้อมูล 
-แฟ้มข้อมูล 
   การสร้างแฟ้มข้อมูล 
   การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
   การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ท าทดสอบย่อย   
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูลเบื องต้น 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 
 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม

2, 3, 4 4 (1) 



มคอ. 3 

 29 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
แฟ้มข้อมูลเบื องต้น 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของ
แฟ้มข้อมูลเบื องต้น 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

โปรแกรม 

13-14 - หัวข้อการสอน 
พื นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต์ 
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต์ 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการท างานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- การห่อหุ้ม การรับทอด 
- การสร้างคลาส 
- การสร้างอ็อบเจกต์ 
- การปรับปรุงแอตทริบิวต์ 
- แอตทริบิวต์ที่อยู่ในคลาส 
- การลบอ็อบเจกต์ 
- การรับทอด 
- การโอเวอร์ไรด์ 
- การโอเวอร์โหลด 
- การซ่อนข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ท าทดสอบย่อย   
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
ทักษะทางปัญญา 

มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื อหาการเรียนการสอน 
 

ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญของ
พื นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

15 - หัวข้อการสอน 
- ผู้เรียนน าเสนอโปรแกรม/โครงการย่อย
ประจ าภาคการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนตาม
องค์ประกอบและข้อก าหนดตามท่ีผู้สอน

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลการพัฒนา
โปรแกรมเชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพ่ือนร่วมตอนเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั น
เรียนอภิปราย ซักถาม 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ได้ก าหนดไว้ 
- ทบทวนบทเรียน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื อหาที่
ผู้เรียนน าเสนอ 
ทักษะทางปัญญา 
 - นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และร่วมตอบ
ค าถามในการน าเสนอผลงาน  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
-  นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั งในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างานได้ 

3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อม
น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์ 
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื อหา
บทเรียนตั งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดย
สรุป 
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั ง
ค าถามเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และ
ทฤษฎี อภิปรายสภาพปัญหาจากการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 

ธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 



มคอ. 3 

 33 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความสามารถสื่อสารด้าน
ภาษาไทยในน าเสนอผลงาน 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล
และการน าเสนอข้อมูล 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

-การมีส่วนร่วมใน
ชั นเรียน 
-การมอบ ห มาย
งานให้นักศึกษาท า
ทั งงานกลุ่ มและ
งานเดี่ยว 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ต ร ะห นั ก ใน คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตย์สุจริต (1.1) 
2. มี วินั ย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิ ดชอบต่อตน เอง 
วิชาชีพและสังคม (1.2) 
 

 
1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของผู้
ศึกษาในการเข้าห้องเรียน 
การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของผู้ศึกษา
ในการส่งงานตาม
ข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
การแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน  าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะน าในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรคต์่อเพ่ือนร่วม
ห้องเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

 
1-15 

 

 
5 

- การมอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ 
- การน าเสนอ
รายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือใน

ความรู้ 
1. มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญ ใน เนื้ อห าสาขา วิช า
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ธุ ร กิ จ  ห รื อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการ

 
1. วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สั งเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจาก 8 30 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

รายวิชา 
- กิจกรรมส่งเสริม
การส่งผลงานเข้า
ร่วมแข่งขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 
- การทบทวน
วรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการ 
สอบปลายภาค 

ท า งค อม พิ ว เต อ ร์  ร วม ทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา (2.2) 
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานได้จริง (2.7) 
 

การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค์
ค ว าม รู้  โด ยก ารส อบ
ระหว่างภาค 
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
แล ะส รุ ป ส ถ าน ะอ งค์
ค ว าม รู้  โด ยก ารส อบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอรายงานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการ
พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม /
โครงการ 
5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความรู้ และ/หรือ 
6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันหรือ
ขอรับรางวัล 

1-15 5 

- มอบหมายงาน
ให้นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น 
รวมทั งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึ กษา 
วิ เคราะห์  และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ (3.3) 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
(3.4) 

 
1. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอ การแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ก า ร
ด าเนินงานเพ่ือวิเคราะห์
ระบบต้นแบบ 
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายกลุ่มของผู้
ศึกษา 
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธีเกี่ยวกับประเด็นการ

 
1-15 

 
 

 
5 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม 
ป ระยุ ก ต์ ท า งธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม 

- การน าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว  
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการ
ก ร ะ ท า ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 
  

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบ
โจทย์งาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

1-15 5 
  
  

- การติดตาม การ
คิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอ
รายงานประเด็น
ส าคัญด้านการ
พัฒนาโปรแกรม
จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน 
- การแก้ไขปัญหา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(5.1) 
2. สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิ ติ  ป ระยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ ห าที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (5.2) 
 

 
1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์  และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการพัฒนาโปรแกรม
ป ระยุ ก ต์ ท า งธุ ร กิ จ ที่
เ ห ม า ะ ส ม จ า ก สื่ อ
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ งผู้
ศึกษา 
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
น า เสนอโดยใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความส ามารถ ใน การ
อ ธิ บ า ย ถึ ง ข้ อ จ า กั ด 
เห ตุ ผ ล ก า ร เลื อ ก ใ ช้
เครื่องมือ การอภิปราย

 
1-15 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ มี ก า ร
น าเสนอต่ อ เพ่ื อนร่วม
ห้ อ ง เรี ย น แ ล ะผู้ ส อ น
รายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
    ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2559). การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ.  

กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล. (2556). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร: รไีวว่า. 
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น. 

กรุงเทพมหานคร  : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม. (2560). programming.in.th online challence, สืบค้นเมื่อ 

15 มิถุนายน 2560, จาก https://programming.in.th/challenge/index.php 
W3School.in. (2560). C-Tutorial-Learning C Programing. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, จาก 

http://www.w3schools.in/c-tutorial/ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี   
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู้  ร้อยละ 75 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 10 
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 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ   5 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ   5 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน     

สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั ง 5 ด้าน ดังนี  
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/น าเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู้    
3. ทักษะทางปัญญา    
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน  หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
 

 



�

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนที่  2/2560 
 
 

 
รหัสวิชา 3651503  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล  
                        (ภาษาอังกฤษ) Computer Systems and Digital  

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก 
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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3651503 ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (Computer Systems and 
Digital) เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ซอฟต์แวร์และระบบประมวลผล  สถาปัตยกรรมหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจําหลัก การจัดการหน่วยความจํา ระบบดิจิทัลเบ้ืองต้น ระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ 

รายละเอียดรายวิชาน้ีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
                             พฤศจิกายน 2560 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 43 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 44 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3651503 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 

                       (ภาษาอังกฤษ)  Computer Systems and Digital  
    2. จํานวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

   วันที่จัดทํา 24 พฤศจิกายน 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจํา หน่วยประมวลผลกลางรวมทั้งระบบ
ประมวลผล 

(2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล การจัดการหน่วยความจํา 
ระบบดิจิทัลเบ้ืองต้น ระบบการควบคุมการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ 

(3) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้เน้ือหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ การนําไปเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืน การนําไปประกอบอาชีพและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
- 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

บทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการจัดการข้อมูล ซอฟต์แวร์และระบบประมวลผล  สถาปัตยกรรมหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจําหลัก การจัดการหน่วยความจํา ระบบดิจิทัลเบ้ืองต้น ระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ 

Roles of computer and information technology; computer development; components 
of the computer; data and data management; software and processing systems; central 
processing unit architecture; main memory; memory management; introduction to digital; 
systems controller and resources management; operating systems 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการเรียนการสอนได้
ตามตารางที่ได้กําหนดไว้ 
หรือตามที่ผู้ศึกษาร้องขอ
เพ่ือทบทวนความรู้ 
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้น ในกรณีที่ผู้
ศึกษาไม่เข้าใจในเน้ือหา
หัวข้อที่สอนครั้งแรก 

ในช้ันเรียนตามความ
เหมาะสม 

90 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษา หรอื 6 ช.ม. 

ต่อสัปดาห์ 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

    - ผู้สอนประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตลอดตามข้อกําหนดตามความเหมาะสม 
    - ผู้สอนประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ โดยที่ผู้
ศึกษาต้องร้องขอ โดยการนัดหมายล่วงหน้า 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

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

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็น

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

1.2  วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพ่ือให้ได้สาระด้านคุณธรรม จริยธรรมดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม 
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ

จัดการงาน การส่งงาน การรายงานผลการทํางาน ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
สําหรับการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี  

(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบ
ที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการ
เสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 1.3 วิธีการประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีได้กําหนด ดังน้ี 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียน การส่งงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประจํา
รายวิชา 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุ่ม    
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือที่ ใช้วัดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น 

แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น   
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
  (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
  (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
  (5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
  (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพ่ือให้ได้ความรู้ดังต่อไปน้ี  

(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการ
พ่ึงพาและเก้ือกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่มโดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสม
พร้อมทั้งจัดทําสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาศึกษา
ประเด็นตามใบงานและให้เช่ือมต่อ หรือเช่ือมโยงความคิดและเน้ือหาสาระด้วยเทคนิคการเช่ือมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าห้องเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมประกอบการนําเสนอและผู้สอนสรุปสาระอีกคร้ัง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้ 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนประจํารายวิชา แหล่งการเรียนรู้เสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการ
เรียนรู้ที่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่กําหนดในแต่ละสัปดาห์ โดยนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(5) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในประเด็นที่เก่ียวข้องตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
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(6) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําเพ่ือสร้างงานตามความคิด
และแนวทางการพัฒนา ทําให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจํา เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอด
หรือเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้ 

(7) การจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย
การคิดเพ่ิมเติมและการเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพ่ือเสริม
กระบวนการคิดให้กับผู้ศึกษา สร้างความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

(8) ฝึกกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นําไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทําให้ผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาเพ่ิมขึ้น 
การนําเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรู้แบบโครงสร้างความคิดในการพัฒนา
ขั้นตอนวิธีของโปรแกรมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ 

(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ตามข้อกําหนดของรายวิชาวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

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

    3.2 วิธีการสอน ผู้สอนเลือกวิธีสอนกับผู้ศึกษาที่มีหลากหลายดังต่อไปน้ี  
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้ศึกษา

แบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานท่ีมอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบส่ือการเรียนการสอนพร้อม
ทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กําหนดส่ง
ผู้สอน หลังจากน้ันผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
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เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้  

(3) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(4) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมายใบ
งานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเช่ือมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม 
(2)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ

และสังคมตามเน้ือหารายวิชา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1)  สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  4.2 วิธีการสอน 
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 

ข้ามรายวิชา หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม ในการนําเสนองานทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน ตามท่ีกําหนด 
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนําเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
กําหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของ

การแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อผู้ศึกษาในห้องเรียน โดยการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างผู้
ศึกษาและกลุ่มผู้ศึกษา ดังน้ี 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านระบบเลขฐาน จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเลขฐานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงาน

ประเด็นสําคัญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
บทบาทของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความหมายของระบบ
คอมพิวเตอร์  
- องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์  
- คุณลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- บทบาทของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 

3 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเองพร้อมอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมนิผล แนะนําหนังสือและเว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
3. แสดงความคิดเห็น และคน้คว้าข้อมูลจาก
หัวข้อ หรือโจทย์ที่ผู้สอนกําหนด และ
อาจารย์ผู้สอนตอบข้อซักถามและให้
คําแนะนําแก่ผูเ้รียนในเรื่องต่าง ๆ 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
 

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

1, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะ
ของระบบคอมพิวเตอร์และ
หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านบทบาทของคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้  
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสบืค้นข้อมูลและ
การนําเสนอข้อมูล 

2 
 

- หัวข้อการสอน 
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์  
- พัฒนาการของระบบ
คอมพิวเตอร์  
- ความเป็นมาของระบบ
คอมพิวเตอร์  
- ขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 

1 4 (1) 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับขีด
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม

3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ได้ 

3  
 

- หัวข้อการสอน 
ฮาร์ดแวร์ 
- หน่วยรับข้อมูล 
- หน่วยประมวลผลกลาง 
- หน่วยแสดงผล 
- หน่วยเก็บข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และมคีวาม
ซื่อสัตย์ สจุริต จากการทํา
แบบทดสอบย่อย 
ความรู ้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
ประเภทของฮาร์ดแวร์ได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

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

1, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับประเภทของ
ฮาร์ดแวร์ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของประเภทของฮาร์ดแวร์ได้ 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
ฮาร์ดแวร์ (ต่อ) 
- ส่วนประกอบหลักบน
เมนบอร์ด 
- โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 

1, 3 4 (1) 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
แก้ไขงานที่มีขอ้บกพร่องโดยไม่
นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักบน
เมนบอร์ดและโครงสร้างการ
เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับการทํางานของ
ส่วนประกอบหลักบนเมนบอร์ด
และโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
 

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



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของส่วนประกอบหลักบน
เมนบอร์ด 

5 
 

- หัวข้อการสอน 
ซอฟต์แวร์และระบบประมวลผล 
- ซอฟต์แวร์ระบบ  
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์  
- ภาษาคอมพิวเตอร์ 
- ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ 
- หลักการทํางานของซอฟต์แวร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําแบบทดสอบย่อย   

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบคน้ 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 

1, 3 4 (1) 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ 

3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

6 
 

- หัวข้อการสอน 
ซอฟต์แวร์และระบบประมวลผล 

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

(ต่อ)  
- ระบบประมวลผล 
- วัตถุประสงค์ของระบบ
ประมวลผล 
- การทํางานของระบบ
ประมวลผล 
- ความสําคญัของระบบ
ประมวลผล 
- ตัวอย่างของระบบประมวลผล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประมวลผล 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถยกตัวอย่าง
และอธิบายความสําคัญของ
ระบบประมวลผลได้ 

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
 

รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. ตัวอย่างระบบ
ประมวลผล 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกต์ใช้งาน
ระบบประมวลผล 

7 
 

- หัวข้อการสอน 
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
- ชนิดข้อมูล 
- รหัสแทนข้อมูล 
- ขนาดข้อมูล  
- ไฟล์และโฟลเดอร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน

3 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาํ
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ

1, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายชนิด
ข้อมูล รหสัแทนข้อมูล ขนาด
ของข้อมูลได้  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น

เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สําคัญของการประยุกต์ใช้ข้อมูล
และการจัดการข้อมูล 

8 - หัวข้อการสอน 
สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล
กลาง 
- พัฒนาการของหน่วย
ประมวลผลกลาง  
- สถาปัตยกรรมของหน่วย
ประมวลผลกลาง 
- องค์ประกอบของหน่วย
ประมวลผลกลาง 
- การทํางานของหน่วย
ประมวลผลกลาง 
- ความเร็วของหน่วยประมวลผล
กลาง 
- การพิจารณาหมายเลขรหัสที่
ระบุไว้บนหน่วยประมวลผล
กลาง 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษา ค้นคว้าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารในงานธุรกิจ  
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 

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

1, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหน่วย
ประมวลผลกลาง 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
องค์ประกอบและการทํางานของ
หน่วยประมวลผลกลางได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความแตกต่างของสถาปัตยกรรม
หน่วยประมวลผลกลางได้ 

9 - หัวข้อการสอน 
หน่วยความจํา  
- หน่วยความจาํหลักถาวร 
- หน่วยความจาํหลักชั่วคราว 
- ประเภทของหน่วยความจํา
แบบไดนามิกส์ 
- การเข้าถึงข้อมูล 
- หน่วยความจาํแคช 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
แก้ไขงานที่มีขอ้บกพร่องโดยไม่
นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน่วยความจํา 
ทักษะทางปญัญา 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 
 

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

1, 3 4 (1) 



��

 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ลักษณะของหน่วยความจําแต่ละ
ประเภท 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
ของหน่วยความจําในปัจจุบัน 

10 - หัวข้อการสอน 
หน่วยความจํา (ต่อ) 
- หน่วยความจาํสํารอง 
- โครงสร้างแบบลําดับชั้นของ
หน่วยความจํา 
- การจัดการกบัสื่อ  
- การจัดเวลาการใช้สื่อ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ

1, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
ฮาร์ดดิสก์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และมคีวาม
ซื่อสัตย์ สจุริต จากการทํา
แบบทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน่วยความจําสํารอง 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
กระบวนการจัดการกับสื่อ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์ 
ในองค์กรทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 

4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของหน่วยความจําสํารอง 

11 - หัวข้อการสอน 
ระบบดิจิทัลเบื้องต้น 
- ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง 
ฐานแปดและฐานสิบหก 
- การแปลงเลขฐานสิบ ฐานสอง 
ฐานแปดและฐานสิบหก 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเบื้องต้น 
ทักษะทางปญัญา 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห ์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3.  สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 
และการแปลงเลขฐานสิบ ฐาน
สอง ฐานแปดและฐานสิบหก 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถแปลง
เลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด
และฐานสิบหกได้ 

12 - หัวข้อการสอน 
ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (ต่อ) 
- การคํานวณเลขฐานสอง 
- การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง 
- รหัสในระบบดิจิทัล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
และนําเสนอขอ้มูล 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ

2, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคํานวณเลขฐานสอง 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 
คํานวณเลขฐานสอง 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถคํานวณ
เลขฐานสอง 

เพิ่มเติม 
 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 

ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. แบบฝึกการคํานวณ
เลขฐานสอง 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

13 - หัวข้อการสอน 
ระบบการควบคุมการดําเนินงาน

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

2, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

และการจัดสรรทรัพยากรระบบ 
- การควบคุมการดําเนินงานและ
การจัดการทรัพยากรระบบ 
- การประมวลผล 
- การจัดเวลาหน่วยประมวลผล
กลาง 
- การประเมินขั้นตอนวิธี 
- วงจรอับ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และมคีวาม
ซื่อสัตย์ สจุริต จากการทํา
แบบทดสอบย่อย  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์ 

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
5. แบบทดสอบย่อย 
 

รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สรุปประเด็นการจัดเวลาหน่วย
ประมวลผลกลาง 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
การจัดเวลาหน่วยประมวลผล
กลาง 

14 - หัวข้อการสอน 
ระบบปฏิบัติการ 
- หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
- หน้าที่ของระบบปฏิบัติการใน
การจัดการอุปกรณ์ 
- การจัดการอุปกรณ์รับและ
ส่งออกข้อมูล 

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล 
2. ใบงานหรือใบ

2, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- การทํางานของหน่วยควบคุม
อุปกรณ์รับและส่งออกข้อมูล 
 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ระบบปฏิบัติการ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบปฏิบัติการ 

15 - หัวข้อการสอน 
ระบบปฏิบัติการ (ต่อ) 
- ส่วนต่อประสานของ
ระบบปฏิบัติการ 
- พัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ 
- ระบบปฏิบัติการยุคใหม ่
- ระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ

3 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจําสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
5. ทดสอบย่อย 

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

2, 3 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

เกี่ยวกับโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัติการ 
 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
ได้  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทํางานได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบปฏิบัติการ 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 



��

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

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

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา่ 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม (1.2) 
 

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

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด  
- การ
นําเสนอ

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาท่ี
ศึกษา(2.1) 
 
 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด  

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8 30 
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กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา 
 
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค 

 สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 
 

1-15 5 

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 
1-15 
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2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ
ประเด็นการเรียนรู้ 

1-15 

- การ
นําเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เด่ียว  
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ส า ม า ร ถ ให้ ค ว า ม
ช่ วย เหลื อและอํานวย
ค ว าม ส ะด ว ก ใน ก า ร
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา 
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางาน (4.2) 
2. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้นําสังคมใน

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบร่วมมือ 
 

 
 
 

1-15 
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2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
 

1-15 
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กิจกรรมที่  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ประเด็นที่เหมาะสม (4.3)
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทํ าของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (4.4) 
4. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชพี
อย่างต่อเนื่อง  (4.6) 

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์ 
และนําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญของ
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และดิจิทัล 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบนัต่อการทํางาน
ที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถใชส้ารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4) 

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญของระบบคอมพิวเตอร์
และดิจิทัล 

 
 
 
 

1-15 
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2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจํากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอต่อ
ช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ัน
และอาจารย์ผูส้อนรายวิชา 

1-15 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    กนิษฐา ศรีเอนก. (2561). เอกสารประกอบการเรียน ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล. กรุงเทพฯ: 

ศูนย์บริการสื่อสิงพิมพ์กราฟฟิคไซท์. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

White, Ron.(2007). How computers work. (8th ed.). U.S.A.: Que Publishing. 
ภาสกร พาเจริญ และอนิรุทธ์ิ รัชตะวราห์. (2560). คู่มือช่างคอม 2017 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร:  

โปรวิช่ัน. 
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ(2546). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ัน อินโดไช

น่า. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา เป็นระยะที่เหมาะสมตามประเด็นที่กําหนด 
- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาบันทึก นําเสนอให้ผู้สอนทราบผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผู้ศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการที่สาขากําหนด  

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

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

 
    - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรงุการสอน     
- 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

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

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

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

 



มคอ. 3 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  2/2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)   การจัดการการปฏิบัติการ  

                                    (ภาษาอังกฤษ) Operations Management 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา 
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ค าน า 
 

รายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ รหัสวิชา 3663102 เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงการวางแผน การ
ด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาพ การ
เลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ  การพยากรณ์  การวางแผนก าลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การจัดการโครงการ  การจัดการสินค้า
คงเหลือ  การจัดการคุณภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งการจัดท า มคอ .3 ได้ข้อมูลมาจากการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากครั้งที่ผ่ านมา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 
              ผู้จัดท า 
        28 พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป         4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ       5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      15 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    16 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การจัดการการปฏิบัติการ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)   Operations Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  ผศ.ดร.นคเรศ ณ พัทลุง 
     อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปทีี่ 1 และ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32505 และ 32507 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    28 พฤศจิกายน 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการจัดการการปฏิบัติการ 
   2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการจัดการการปฏิบัติการในปัจจุบันได้ 
     3. เพ่ือให้นักศึกษาน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการจัดการการปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือ
เป็นการปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา 
 



มคอ. 3  

 5 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
ก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ 
การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ  

Planning, organizing, and controlling in production of goods and services, product 
and process design, productivity, location and layout selection, forecasting, capacity and 
resource planning, supply chain management and logistics, project management, inventory 
management, quality management, competitiveness, technology in production and 
operations. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงตอ่ภาค 
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็นจ านวน 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจ านวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
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    1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

        1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
 1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน  
  1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ท าประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 
 1.3 วิธีการประเมินผล     
  1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 
 2.1.5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา

บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
      2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
    2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

        2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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2.2  วิธีการสอน  
2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้กรณีศึกษา 

การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษ 

2.2.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
    2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
2.3.2 ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย

ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
2.3.3 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 ศึกษากรณีศึกษา 
3.2.2 เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง 
3.2.3 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.4 การระดมสมอง 
3.2.5 อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา 
3.3.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น 

3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน         
  4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 

4.2.2 จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
 4.3 วิธีการประเมินผล        

4.3.1 ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
    5.1.1. มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
 5.1.2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

    5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ

รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล        

5.3.1 ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
 



มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 แนะน าบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล 
ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
- ความหมายของการจดัการการปฏิบัติการ              
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
- แนวคิดหลักทางการจัดการการปฏิบัติการ 
- กระบวนการจัดการการปฏิบัติการ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
ทางการจัดการการปฏิบัติการ โดยน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระส าคัญ 

3 1. แนะน าวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน และ website เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

2 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
-ความหมายและความส าคญัของการ
วางแผน 
-องค์ประกอบระบบการผลิตและการ

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด            
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ   
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ด าเนินงาน 
-ความหมายของก าลังการผลิตและการวัด
ก าลังการผลิต 
-การวางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าและ
บริการ 
-แนวทางการวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต   
 
Learning Outcome         
  ยกตัวอย่าง ความหมายและความส าคัญ
ของการวางแผนการจัดการปฏิบัติการ  ที่
ส่งผลกระทบกับธุรกิจ พร้อมกับอธิบาย
เหตุผลประกอบได้ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

3. ใบงาน 
 

3 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
-การออกแบบผลติภณัฑ ์
-การพัฒนาผลติภณัฑ ์
-กระบวนการวัดผลติภาพ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการการปฎิบัติการ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

4 การเลือกท าเลที่ต้ังของสถานที ่
- วัตถุประสงค์ของท าเลทีต่ั้งของสถานท่ี 
- วิธีและขั้นตอนในการเลือกท าเลที่ตั้งสถาน
ประกอบการ 
 
 
Learning Outcome 
-  ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบการ โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณี เพื่อฝึกคิด  วิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 3  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

5 การวางผังสถานประกอบการ 
- ความหมายการวางแผนผังสถานที่
ประกอบการ 
-วัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจการวางผัง
สถานประกอบการ โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

6 การพยากรณ์ 
- ความส าคัญของการพยากรณ ์
- การพยากรณเ์พื่อการผลิต 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด  

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- การพยากรณเ์ชิงคุณภาพ 
- การพยากรณเ์ชิงปริมาณ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้กาพยากรณ ์โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 
  

ข้อ 1, 2  ปักษา   

7 การวางแผนก าลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร 
- ความส าคัญและประเภทของการวางแผน
ก าลังการผลิต 
- ประเภทของการวัดก าลังการผลติ 
- การประหยดัโดยขนาด 
- กลยุทธ์ก าลังการผลิต 
- การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนก าลังการผลติและความตอ้งการ
ทรัพยากร โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนดปัญหาการวิจัย มา 
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

8 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส ์
- ความหมาย ความส าคญัการจดัการโซ่
อุปทาน 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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 5 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ความหมาย ความส าคญัของโลจสิติกส ์
-  การขนส่งและกลยุทธ์โลจิสติกส ์
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

ข้อ 1, 2, 3 ปักษา   

9 การจัดการโครงการ 
- ความหมายและประโยชน์ของการจัดการ
โครงการ 
- ส่วนประกอบของโครงการ 
- PERT และ CPM 
 
Learning Outcome 
  ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะความหมายและ
ประโยชน์ของการจัดการโครงการพร้อม
ยกตัวอย่างและน าเสนอ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาค านวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

10 การจัดการสินค้าคงคลัง 
- ความหมายและความส าคญัของการสินค้า
คงคลัง 
- การจัดการสินค้าคงคลัง 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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 6 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ระบบการควบคมุสินค้าคงคลัง 
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของสินค้าคง
คลัง 
- ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
 
Learning Outcome 
   ผู้ เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสินค้าคงคลัง โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคัญ  

3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

point 
3. ใบงาน 

11 การจัดการสินค้าคงคลัง (ต่อ) 
- การออกแบบใบตรวจสอบ 
- การสั่งซื้อท่ีประหยัด 
- การบริหารสินค้าคงเหลือ 
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสินค้าคงคลัง โดยน าเสนอขอ้สรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาค านวณการก าหนดราคาโดยวิธีต่างๆ 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

12 แนวคิดการจัดการคุณภาพ 
- ความหมายและความส าคญัของการ
จัดการคณุภาพ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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 7 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- นิยามคุณภาพในมุมมองของลูกค้า 
- องค์ประกอบของคุณภาพโดยรวม 
- มาตรฐานคณุภาพสากล 
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
การจัดการคุณภาพ โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั  

ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

ข้อ 1, 2  ปักษา   

13 ความสามารถในการแข่งขนั และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ 
- เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
- ผลกระทบที่เกดิจากการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ
บริการ 
- การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันโดย
เทคโนโลย ี
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวขอ้งกับการ
ผลิต โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map 
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน  
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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 8 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

14 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในศึกษาดู
งานสถานประกอบการ โดยน าเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

15 น า เส น อ ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการการปฏิบัติการ 
- วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการจัดการการ
ปฏิบัติการขององค์กร 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์การศึกษาดูงาน เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

16                                                                          สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        

ที่ประเมิน 
สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย 

 

1.1.2, 1.1.7 1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  

1-15 10% 

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.7 
2.1.1, 2.1.2  
3.1.1, 3.1.3 
4.1.2 
5.1.3 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3.ประเมินจากงาน/กิจกรรม
ต่ า ง ๆ  ที่ ม อ บ ห ม า ย ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ  ต้องมี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน เช่น แบบฝึกหัดทบทวน 
เพื่ อ วั ด ค วาม เข้ า ใจขอ ง
นักศึกษา/ การเขียนสรุป
ความรู้ความเข้าใจ Mind 
Map 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.7 
2.1.1, 2.1.2  
3.1.1, 3.1.3 
4.1.2 
5.1.3 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา/การเขียนสรุป 
Mind Map เพื่ อ วั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 20% 

4. รายงานและการ
น าเสนอ 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.7 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.1, 3.1.3 
4.1.2, 4.1.5 
5.1.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ที่
ได้ รับมอบหมาย มีความ
ซื่ อสั ตย์  ไม่ ทุ จริ ต  ไม่ น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าช้ันเรียน  
การเป็นผู้น าและผู้ตามใน

1-15 
 

10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม 
ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม 
6 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร
สืบค้นเทคนิคการน าเสนอ
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม   

5. ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.7 
2.1.1, 2.1.2 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.2 
5.1.3 
 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั กศึ กษ า ใน การนั ด
ห ม า ย ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ 
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
สถานประกอบการ/การ
เขียนสรุป Mind Map เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็น 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ เช่น การมีส่วน
ร่วม ในกิ จกรรม ในสถาน
ประกอบการ  

14 10% 

6. สอบปลายภาค 
 

2.1.1 ,2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
 

ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

16 40% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

- นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ.
กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

- จินตนัย  ไพรสน และคณะ. (2551). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ. 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า. 

- บุษบา  พฤกษภาพันธุ์รัตน์. (2552). การวางแผนกละควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 
- เบญจมาส เปาะทอง และคณะ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ด

ยูเคชั่น 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- Stevenson, W. J., & Hojati, M. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston: 
McGraw-Hill/Irwin. 

- Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J., & Bordoloi, S. (2008). Service management: 
Operations, strategy, and information technology (p. 4). New York, NY: McGraw-Hill. 

- Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2005). Operations management: processes and 
value chains. Prentice Hall. 

- Waller, D. L. (2003). Operations management: a supply chain approach. Cengage 
Learning Business Press. 

- Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson 
education. 

- Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2005). Operations management: Quality and 
competitiveness in a global environment. Wiley. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบค าถาม 
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดท าข้อสอบ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

1. ผลการสอบ 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน     

1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 



มคอ. 3  

 5 

2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน   
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  2/2560 

 
 
 

รหัสวิชา   3632103  ชื่อรายวิชา    (ภาษาไทย) การเงินธุรกิจ  

                                 (ภาษาอังกฤษ) Business Finance 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  เย็นชัยพฤกษ์ 
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ค าน า 
 
 

รายละเอียดรายวิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance) รหัสวิชา 3632103 เป ็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบรายวิชาการเงินธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
จัดการเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า  การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุน
เงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึ กษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
                                                              คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                     กรกฎาคม 2560 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ        6 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       7 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      22 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    23 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3632103   การเงินธุรกิจ  (Business Finance) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์อังคณา    โสภารัตนกุล 
    4.2  อาจารย์ผู้สอน    

อาจารย์อังคณา    โสภารัตนกุล  อาจารย์วณิชยา             ศีลบุตร 

อาจารย์วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา  ผศ.ดร.รุ่งโรจน ์  เย็นชัยพฤกษ์  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 ตอนเรียน A1 , C1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า    1 ธันวาคม 2559     
    9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  1 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  
 3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ  
 4.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจ  
    
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพ่ิมมากข้ึน 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้น าใช้ในการวางแผนการจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนของธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของกิจการ 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
      

เป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน 
มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า  การบริหาร
สินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 
       Goal, and financial ethics, financial analysis, planning and forecasting in finance,  
the time value of money, working capital management, cash  management, account 
receivable management , inventory management,  capital budgeting, source of funds,  
cost of capital, capital structure, dividend policy. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนที่ ไม่สามารถท าการ
สอนได้ หรือตามที่ผู้ เรียน
ร้องขอ เพ่ือทบทวนความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ให้ มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม 
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

2. มีจิตส านึกท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกัน 
     1.2  วิธีการสอน 

1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม 
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมทั้งสรุปผลการใช้จ่ายและวาง

แผนการใช้จ่ายในเดือนถัดไป 
4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา   

    1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 
2. ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการท ากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
4. ประเมินจากงานที่ท าส่งในแต่ละครั้ง ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

2. ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

2.มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 3.มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
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4.มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ 
     2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
3. ท ากิจกรรมในชั้นเรียน       

     2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย และการสอบระหว่างภาค 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัด

ทบทวน เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

2.สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถว้น 

3.2 วิธีการสอน 
1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ

ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและ

น าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเดี่ยว เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าการวิเคราะห์
ทางการเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้อมทั้งน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 
    3.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการน าเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
 4.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายให้ท ารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่
ก าหนด 

2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ร่วม
พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นในวิชาที่เรียน       
     4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการตอบค าถาม การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเป็นผู้น าในการ
ท างาน 
  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด  การเขียนที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

4.สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-
learning และการท ารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง 
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     5.3 วิธีการประเมินผล  
1. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ            
 - ความหมายของการเงินธุรกิจ  
- โอกาสในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเงิน  
- รูปแบบองค์กรธุรกิจ  
- หน้าที่และบทบาทของผู้จัดการการเงิน  
- เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ  
- แนวโน้มทิศทางด้านการเงินธุรกิจใน
ปัจจุบัน  
Learning Outcome 
1.นักศึกษาสามารถวางแผนรายรับรายจ่าย
ของตนเองได้ 
2.ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทาง
การเงิน 
3.ทราบถึงรูปแบบองค์กร และโอกาสใน
การประกอบอาชีพทางการเงิน 

3 
 
 

1. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในการเรียนการสอนและเกณฑ์การให้
คะแนน 
2. แนะน าวิธีการเรียนการสอนและ
อธิบายเนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะน าหนังสือเรียน 
และ เวปไซด์ เพ่ิมเติม 
3. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทิศทางการเงินในปัจจุบัน 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารการใช้จ่าย
ส่วนตัว 
5. ให้นักศึกษาจัดท าบัญชีรับ-จ่ายส่วน
บุคคลโดยมีการจดบันทึกเป็นระยะเวลา 
3 เดือน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

2 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน  
- งบการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1.1,1.2,1.4 
2.1 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ส่วนประกอบของงบการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 

รูปแบบการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นหารูปแบบ
และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินแล้วให้
สรุปและส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมทั้งก าหนดให้
นักศึกษาส่งงานในอาทิตย์ถัดไป 

วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

3.1,3.2,3.3  

3 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงหลักและวิธีการในการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการ
วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.4 
2.1 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

4 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงการค านวนและหลักในการเขียน
วิเคราะห์รวมทั้งการเขียนรายงานทางการ
เงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์งบการเงิน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการ
วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน และเขียน
รายงานทางการเงินส่งในชั้นเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.4 
2.1 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

5 บทที่ 3 การวางแผนและการพยากรณ์
ทางการเงิน 
- การพยากรณ์ทางการเงิน 
- งบประมาณทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงวิธีการจัดท างบประมาณและ
สามารถจัดท างบประมาณทางการเงินได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การพยากรณ์ทางการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

6 บทที ่4 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน  
- ความสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน สภาพ
คล่องความเสี่ยง และ ก าไร  
- ลักษณะของผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน 
- ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนรวมทั้งสามารถน าการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินมาประยุกต์ในการ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

7 บทที่ 5 การจัดการเงินสด 
- การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
- ระบบของการช าระเงิน     
- ระบบการจัดเก็บเงิน 
- จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเงิน 
- ประเภทของระบบการจัดเก็บเงิน  
- วงจรการจัดการเงินสด  
Learning Outcome 
สามารถน าวงจรเงินสดมาใช้ในการจัด
การเงินสดของบริษัทได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

 ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

8 บทที่ 6 การบริหารลูกหนี้ 
- การบริหารลูกหนี้  
- นโยบายสินเชื่อที่ส าคัญ 
- การติดตามและประเมินผลการบริหาร
ลูกหนี้การค้า   
Learning Outcome 
ทราบถึงการจัดชั้นหนี้และการบริหาร
ลูกหนี้ในหลากหลายรูปแบบ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสินเชื่อในปัจจุบัน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแสดงบทบาท
สมมติในประเด็นการบริหารลูกหนี้ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

9 บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
- ปัจจัยที่มาก าหนดปริมาณสินค้าคงเหลือ 
- ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสินค้าคงเหลือ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Order Quantity : EOQ)  
- ส่วนลดปริมาณ (Quantity  Discounts) 
- Safety Stock (SS) หรือสินค้าคงเหลือที่
มีไว้เพ่ือความปลอดภัย  
- ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ (Benefit of 
Inventory)   
- การวัดประสิทธิภาพของการจัดการสินค้า
คงเหลือ 
Learning Outcome 
1.ทราบถึงวิธีการค านวณ และรูปการ
บริหารสินค้าคงคลัง 
2.สามารถน าการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหาร
สินค้าคงคลัง  

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 บริษัทและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

Power point  

10 บทที่ 8 ต้นทุนเงินทุน  
- ต้นทุนแต่ละแหล่งเงินทุน 
- ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) 
- ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost of 
Capital: MCC)    

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
สามารถค านวนหาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย
ได้  

ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

 

11 บทที่ 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา 
- แนวคิดเบื้องต้นของมูลค่าของเงินตาม
เวลา และอัตราดอกเบี้ย  
Learning Outcome 
สามารถค านวนหามูลค่าเงินเมื่อเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
มูลค่าของเงินเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าแนวคิด
เรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

12 บทที่ 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา (ต่อ) 
- มูลค่าเงินตามเวลา 
- มูลค่าอนาคต  
- มูลค่าปัจจุบัน  
Learning Outcome 
1.ทราบถึงวิธีการค านวณมูลค่าในอนาคต
และมูลค่าปัจจุบัน 
2.สามารถค านวณหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  
3.สามารถค านวนหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนหลังหักต้นทุนได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนในการลงทุนจากการลงทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ  
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

13 บทที่ 10 งบลงทุน  
- ความหมายของงบลงทุน 
- การประมาณการกระแสเงินสด  
- การเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ  
- การติดตามและประเมินผลโครงการ 
Learning Outcome 
1.ทราบถึงเครื่องมือและวิธีการในการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน 
2.สามารถพยากรณ์ทางการเงินได้ 
3.สามารถด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงินได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบ
ลงทุนและการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าเครื่องมือ
ที่ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและ
วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

14 บทที่ 11 นโยบายเงินปันผล  
- ความหมายของเงินปันผล                                          
- ความหมายของนโยบายเงินปันผล  
- ทฤษฎีเงินปันผล  
- ปัจจัยที่ก าหนดนโยบายเงินปันผล 
- ประเภทของการจ่ายเงินปันผล  
- ผลกระทบการจ่ายหุ้นปันผลที่มีต่อผู้ถือ

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายเงินปันผล 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าปัจจัยที่
ก าหนดนโยบายเงินปันผลและแนวคิดใน
การจ่ายเงินปันผลพร้อมทั้งน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

หุ้น   
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผล 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการในการจ่ายเงิน
ปันผล   

ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

15 ประมวลความรู้รวบยอด 
Learning Outcome 
สามารถสรุปความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดได้
และสามารถเขียนรายงานการวิเคราะห์ทาง
การเงินได้ 
 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์การเขียนรายงานทางการเงิน
ของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน พร้อมทั้งส่งรายงาน
การวิเคราะห์ทางการเงิน 
3. ส่งบัญชีรายรับรายจ่าย 
 
 
 

1. ข้อค าถามส าหรับ
การทดสอบความรู้
ของนักศึกษา 
2. รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน
ของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์
เย็นชัยพฤกษ ์
 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. รายงานการวิเคราะห์
งบการเงนิ 

 

(1.3) (3.2) (4.2)  
(5.1) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่   ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
3 . ป ระ เมิ น จากการน า เสนอ ใน
รูป แ บ บ ราย งาน พ ร้ อ ม ทั้ ง ส อ บ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /
ก ร ณี ศึ ก ษ า  / ร า ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
5 . ป ร ะ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน
ห้องเรียน เช่น  การมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม  
6.ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิค
ก า ร น า เส น อ โด ย ก า ร เลื อ ก ใช้
เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

5 
 

25% 

2. แบบฝึกหัดท้ายบท (1.1) (1.2) (1.3)  
(1.4) (2.1) (2.2)  
(2.3) (3.2) (4.1) (4.2)    

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่   ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ต้อง
มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงาน

2-14 
 

20% 
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ข อ ง ผู้ อ่ื น ม า เป็ น ข อ ง ต น  เช่ น
แบบฝึกหัดทบทวน เพื่ อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา  
4 . ป ระ เมิ น จากการน า เสนอ ใน
รูป แ บ บ ราย งาน พ ร้ อ ม ทั้ ง ส อ บ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
6 . ป ร ะ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน
ห้องเรียน เช่น  การมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม   

3 .  บั น ทึ ก ร า ย รั บ
ร า ย จ่ า ย ต ล อ ด
ระยะเวลา 3 เดือน 

 

(1.3) (2.1) (2.2)  
(2.3) (3.2) (4.1)  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่   ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-14 
 

15% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

(2.1) (2.2)  (2.3) 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  ณัฎฐดา  ศรีมุข และอาจารย์วรานี  เวสสุนทรเทพ. (2553). การจัดการการเงิน. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

2.2  Monthly Review จัดท าโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.3  ข้อมูลสถิติประจ าปี 2545-2551(Fact book 2002-2008) จัดท าโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์          

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
2.4  วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดท าโดย : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า     
     หนังสือทุกเล่มที่เก่ียวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การฝึกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพ่ือก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
  - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

     - ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจาก 
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน  
         - ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

     ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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