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  ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา 1500113 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน (English for Study Skills)  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในบริบททางวิชาการ
เนื้อหารายวิชานี้ให้ความส าคัญกับทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียน
ค าศัพท์ทางวิชาการ กลวิธีการอ่าน การจดบันทึกและการใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการ
ฝึกฝนทักษะเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปประกอบอาชีพ และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
                  สิงหาคม  2558 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

  1500113  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน   
                English for Study Skills 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1 หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา       อ. บูลยา สอดศรี       
อาจารย์ผู้สอน                        อ. บูลยา สอดศรี      ตอนเรียน L1 M1 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 /2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกต ิ 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
     ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
     อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  9.1 วันที่จัดท า มีนาคม 2557 
  9.2 วันที่ปรับปรุง สิงหาคม 2558 

 
 
 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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1.1  เพ่ือฝึกการพัฒนาค าศัพท์  
    1.2 เพ่ือฝึกกลวิธีการอ่านต่างๆ เช่น การหาสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน การอนุมานความ 
    1.3 เพ่ือฝึกการจดบันทึกและการท าแผนผังความคิด   
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตาม 
         ประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของ 
         ชาติและของโลก เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ 
         ต่างๆ ไปใช้ในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ และใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การพัฒนาค าศัพท์ กลวิธีการ 
อ่าน การจดบันทึก การอนุมานความและการท าแผนผังความคิด     

Practice English listening, speaking, reading and writing skills emphasizing reading  
strategies. Also develop skills on how to make inferences, take notes, and make mind 
maps. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา   
ตามความต้องการของ 

ผู้สอนและผู้เรียน 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 
90 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนก าหนดวัน เวลาในการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  
    โดยแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน 

 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ   
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1.2 มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคมรู้จักเสียสละ มีความซื่อสัตย์
สุจริตและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  

     1) มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
2) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

1.2 วิธีการสอน 
 1) สอดแทรกความคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน

สังคม 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานในห้องและท าโครงงานเพ่ือสังคมเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มีการประสานงาน

ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มและเพ่ือสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
     3) สนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน  

4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องผู้เรียนที่ท าประโยชน์แก่   
ส่วนรวมเพ่ือเป็นการให้เสริมแรงกับการท าความดีและเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียนในด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
           2) ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ตลอดจนสังเกตพฤติกรรม
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้อง เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น           
           3) สังเกตจากการการแสดงความคิดเห็นและความสามารถในการพูดหน้าชั้นเรียน เช่น ความ
เชื่อมั่นในตนเอง  
           4) สังเกตพฤติกรรมการบริหารงานและการท างานกลุ่ม 
2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 (3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 
 (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
2.2 วิธีการสอน 
 1) การสาธิตการใช้และการเข้าถึงข้อมูลทางภาษาที่ต้องการในรูปแบบต่างๆ ประกอบการบรรยาย
อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
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     2) ใช้วิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและธรรมชาติของความรู้และทักษะนั้น ๆ
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ในเอกสารประกอบการสอน    
     3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การก าหนด
ทิศทางและก ากับดูแลของผู้สอน 
     4) การอภิปราย ซักถามและใช้กระบวนการกลุ่ม 
2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินความสามารถของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (formative performance 
assessment) โดยตรวจประเมินจากการให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทั้งปรนัยและอัตนัยในชุดเอกสาร
ประกอบการสอนและใบงานเสริม 
     2) ประเมินผลจากการตอบค าถามในชั้นเรียนว่าสามารถจ าแนกแยกแยะและอธิบายองค์ความรู้และ
ทักษะต่างๆ ได้ถูกต้องหรือไม่จากการตั้งค าถามในชั้นเรียน  
     3) ทดสอบย่อยเพ่ือวัดความเข้าใจในทักษะและความรู้และสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
ประยุกต์และการคิดวิเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
         2.1 วิเคราะห์รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัยเพ่ือใช้ในการสันนิษฐานความหมายของศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
ร่วมกับการสันนิษฐานความหมายโดยอาศัยบริบททั้งในและนอกตัวภาษาได้  
 2.2 วิเคราะห์เจตนารมณ์ที่ผู้เขียนบอกให้ทราบเป็นนัยและสามารถอนุมานความคิดต่างๆ และ
ตีความสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างถูกต้อง 
 3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
         3.1 ประยุกต์ความรู้ ทักษะการเรียน การใช้ศัพท์ ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการศึกษา การท างาน ตลอดจนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการใช้ภาษาได้ 

 4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน  
  1) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและสอนทักษะการคิด กรอบและแนว
ทางการคิดผ่าน thinking map และ mind map เพ่ือสร้างอุปนิสัยการคิดอย่างเป็นระบบ 
      2) สอนให้ผู้เรียนศึกษาอย่างมีหลัก มีฐานคิดเพ่ือใช้ในการจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษาใน
รายวิชาได้ 
      3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การก าหนด
ทิศทางและก ากับดูแลของผู้สอน 



140 
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      4) สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและธรรมชาติของความรู้และทักษะนั้นๆ ตามที่
ได้ออกแบบไว้ในเอกสารประกอบการสอน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
          1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับและสามารถให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมใน
การท างาน  

  2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
  3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    

  4) มีความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
     4.2 วิธีการสอน 
  1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
  2) ใช้วิธีการสอนโดยใช้การนิรนัย (deduction)  ซึ่งเป็นการสอนจากหลักการไปสู่ตัวอย่างย่อยๆ  
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการน าหลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
     3) สอนหลักการมีมนุษย์สัมพันธ์ตามหลักจิตวิทยาและสอนหลักความรู้และหลักการใช้ภาษาพ้ืน     
     ฐานในฟัง พูด อ่าน แ ละเขียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
          4) สอดแทรกความคิดเรื่องประชาธิปไตยในการท างานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) สังเกตการท างานในกลุ่มตามบทบาทผู้น าและผู้ร่วมงานและกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
  2) ประเมินจากการคิดกิจกรรมของผู้เรียนว่ามีความสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด   
 3) สังเกตมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้สอน-ผู้เรียนและผู้เรียน-ผู้เรียน 
          4) สังเกตพฤติกรรมการบริหารงานและการท างานกลุ่ม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
           1.1 เข้าถึงข้อมูลทางภาษาที่ต้องการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อได้  
           1.2 มีทักษะการใช้โปรแกรมการสร้างแผนผังความคิด เช่น Freeplane, ConceptDraw   
           1.3 สร้างสื่ออิเล็กโทรนิกส์ประกอบการน าเสนอรายงานได้ 
     2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
           2.1 สามารถสืบค้นข้อมูลทางภาษาที่ต้องการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานเ พ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาและชีวิตประจ าวันได ้
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           2.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาที่ได้จากการสืบค้นในข้อที่หนึ่งว่ามีความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและใน
ชีวิตประจ าวันได้  
    3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
           3.1 ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทัศนะในระดับที่ไม่ซับซ้อนมากกับผู้อ่ืน
ได้โดยใช้ความรู้ศัพท์เพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็นและพบบ่อยจากวงศัพท์ที่ก าหนดให้ได้ 
           3.2 ใช้ศัพท์วิชาการหรือศัพท์เพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็นและพบบ่อยจากวงศัพท์ที่ก าหนดให้เพ่ือ
ทักษะการเรียนได ้
     4) น าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
     5) เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
 1) สาธิตและแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางภาษา แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่
น่าเชื่อถอื เน้นให้ผู้เรียนฝึกการใช้อินเทอร์เน็ตและดีวีดีพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าถึงข้อมูลทาง
ภาษาท่ีต้องการได้ 
     2) มอบหมายงาน Reading project ซึ่งต้องมีการสืบค้นข้อมูลทางภาษาด้วยอินเทอร์เน็ต และ
น าเสนอข้อมูลที่ได้มาด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และใช้ภาษาน าเสนอทั้งในรูปภาษาเขียน (เนื้อหาใน
รายงาน) และภาษาพูด (การรายงานหน้าชั้น) 
5.3 วิธีการประเมินผล 
   1) ประเมินการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตจากแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการสอน 

        2) ประเมินผลงาน Reading project โดยใช้แบบฟอร์มประเมินที่มีรายละเอียดของการ 
    ประเมินซึ่งแจกให้ผู้สอนและผู้เรียนตามก าหนดในแผนการสอน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 

Course orientation  
- course introduction  
- course requirements 
- course assignments  
- course assessment and 
evaluation  

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรม Why learn English? 
- กิจกรรม psychological and  
  methodological Preparation 
- ice breaking activities  
 

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

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

- pre-test   
- reading project  
- Why learn English? 

สื่อที่ใช้ 
- ชุดเอกสารประกอบการสอน 
- ชุดเอกสาร Reading project   
- แบบฟอร์มสัญญาการเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

2-3 การใช้พจนานุกรม 
- ข้ อ มู ล ศั พ ท์ ด้ า น ต่ า ง ๆ  จ า ก
พจนานุกรม 
 - การออกเสียง - ตัวสะกด 
 -ไวยากรณ์     - ความหมาย 
 - collocation 
- การเข้าถึงข้อมูลศัพท์ด้านต่างๆ จาก 
พจนานุกรมภาษาอังกฤษล้วนฉบับ 
ผู้เรียนระดับกลาง 
- การประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กโทรนิกส์
และ 
ออนไลน์เพื่อหาข้อมูลศัพท์ 

6 
 

1  กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กระบวนการกลุ่ม 
- การสาธิตวิธีใช้และการเข้าถึงข้อมูล
ศัพท์ในรูปแบบต่างๆ 
- กิจกรรมการพัฒนาค าศัพท์ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การ
ก าหนดทิศทางและก ากับดูแลของ
ผู้สอน 
- ฝึกการใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์ 
 
สื่อที่ใช้ 
- ชุดเอกสารประกอบการสอน 
- software พจนานุกรมต่างๆ 
- พจนานุกรมแบบเล่ม 
ระดับกลาง 
- พจนานุกรมออนไลน์ 
- พจนานุกรมอิเล็กโทรนิกส์ 
- Google 

(1) 

4-5 
 

Word formation 
- prefixation 
- suffixation 
- roots/stems 
- collocation and colligation 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint อย่างมี 
ปฏิสัมพนัธ์กับผู้เรียน 
- การอภิปราย ซักถามและท า 
กิจกรรมกลุ่ม 
สื่อที่ใช้ 
- ชุดเอกสารประกอบการสอน 

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

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

- www.youtube.com/watch? 
v=7oYGv4D2Qr4 

6-7 การสันนิษฐานความหมายโดยอาศัย
บริบททั้งใน (linguistic context) และ
นอกตัวภาษา (extralinguistic 
context) โดยใช้ค าศัพท์ที่ก าหนดให้เป็น
ฐาน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรม What’s context clue? 
- การอภิปราย ซักถามและท า 
กิจกรรมกลุ่ม 
- การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
ประกอบสื่อ PowerPoint 
 
สื่อที่ใช้ 
- ชุดเอกสารประกอบการสอน 
- www.bwc.ac.th/e-learning/ 
taidream/context%20clue. 
html 

(1) 

8-10 
 

- การเขียนประเภทต่าง ๆ 
  - cause/effect 
  - compare/contrast 
  - classification 
- การจดบันทึกความเข้าใจจากการ
อ่านและเชื่อมโยงเป็นแผนที่ความคิด 
- ค าที่ ใช้ แ ท น ค าน าม ห รื อ แ ท น
ข้อความที ่
กล่าวถึงมาแล้วและสันธานบอกความ 
สัมพันธ์ของประโยค (References 
and 

connectives)  

9 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การอภิปราย ซักถามและท า 
กิจกรรมกลุ่ม 
- การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
ประกอบสื่อ PowerPoint 
- กิจกรรม Have fun with 
‘reference’ 
 
สื่อที่ใช ้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน 
- www.uefap.com/reading/ 
Exercise/refer/refer.htm 
 
 

(1) 



144 
 

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

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

11-13 - การหาหั ว เรื่ อ ง ป ระโยคแสดง
ความคิดหลักของย่อหน้าและการระบุ
ใจความส าคัญของย่อหน้าที่อ่าน 
- ความเข้าใจในการอ่าน 

9 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การอภิปราย ซักถามและท า 
กิจกรรมกลุ่ม 
- กิจกรรม Getting to know ‘topic 
and main ideas’ 
- การอภิปราย ซักถามและท า 
กิจกรรมกลุ่ม 
 
สื่อที่ใช้ 
- ชุดเอกสารประกอบการสอน 
- www.youtube.com/ 
Watch?v=AQmAeXIwI5 

M&feature=relmfu 

(1) 

14-15     การน าเสนอผลงาน Reading 
project 

6 - การน าเสนอผลงานปากเปล่า 
ประกอบสื่ออิเล็กโทรนิกส์ 
- การอภิปราย ซักถาม 

 - การให้ immediate feedback 

(1) 

16 สอบปลายภาค 3  - แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผล กรรมการคุม
สอบ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. แบบฝึกหัดในcoursebook และ 
workbook 

3, 5, 7, 10, 13 ร้อยละ 20 

2. การทดสอบย่อย 6 และ 13 ร้อยละ 20 
3. Reading project 14-15 ร้อยละ 20 
4. การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมใน

ชั้นเรียน 
ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10 

5. สอบปลายภาค 16 ร้อยละ 30 
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มีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการประเมินผลระหว่างและปลายภาคแสดงในเชิง rubric 
ดังนี้ 

การท าแบบฝึกหัด (20%) 
Reading project (20%) 

คะแนน 
      เกณฑ์ 

5 4 3 2 1 

ความ
ครบถ้วน 

และถูกต้อง 
(15%) 

ท าแบบฝึกหัด
ครบ ถ้วนและมี
ความถูกต้อง 
90% ขึ้นไป 

(15%) 

ท าแบบฝึกหัด
ครบถ้วนและมี
ความถูกต้อง 
80% ขึ้นไป 

(12%) 

ท าแบบฝึกหัด
ครบถ้วนและมี
ความถูกต้อง 
70% ขึ้นไป 

(9%) 

ท าแบบฝึกหัด
ครบถ้วนและมี
ความถูกต้อง 
60% ขึ้นไป 

(6%) 

ท าแบบฝึกหัดไม่
ครบถ้วนหรือมี
ความถูกต้อง 
50% ขึ้นไป 

(3%) 
การส่งงาน
ตรงต่อเวลา 

(5%) 

ท าแบบฝึกหัดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และส่งงานก่อน
หรือส่งไม่เกิน
ก าหนดเวลาที่

ระบุ 
(5%) 

ท าแบบฝึกหัด
เป็นระเบียบ

เรียบร้อยแต่ส่ง
งานเกินก าหนด 
เวลาที่ระบุ 1 วัน 

(4%) 

ท าแบบฝึกหัด
เป็นระเบียบ

เรียบร้อยแต่ส่ง
งานเกินก าหนด 
เวลาที่ระบุ 2 

วัน 
(3%) 

ท าแบบฝึกหัด
เป็นระเบียบ

เรียบร้อยแต่ส่ง
งานเกิน

ก าหนดเวลาที่
ระบุ 3 วัน 

(2%) 

ท าแบบฝึกหัดไม่
เป็นระเบียบ

เรียบร้อยหรือส่ง
งานเกินก าหนด
ตั้งแต่ 4 วันขึ้น

ไป 
(1%) 

คะแนน 
         เกณฑ์ 

5 4 3 2 1 

ความ
น่าสนใจ 

และปฎิบัติได้
จริง 

(5%) 
 

เนื้อเรื่องน่าสนใจ
และปฏิบัติได้จริง
อีกท้ังมีประโยชน์
ต่อตนเองและ

สังคมมาก 
(5%) 

 

เนื้อเรือ่งน่าสนใจ
และปฏิบัติได้

จริงทั้งมี
ประโยชน์ 

ต่อตนเองและ
สังคม 
(4%) 

เนื้อเรื่อง
น่าสนใจแต่ยัง
ไมp่racticalแต่
ยังมปีระโยชน์ 
ต่อตนเองและ

สังคม 
(3%) 

เนื้อเรื่องน่าสนใจ
แต่ยังไม่ 

practicalและไม่
มีประโยชน์ต่อ
ตนเองสังคม 

(2%) 

เนื้อเรื่องไม่
น่าสนใจและ

ไมp่ractical ทั้ง
ยังไม่มีประโยชน์
ต่อตนเองและ

สังคม 
(1%) 

ความสนใจ
และความ
กระตือรือร้น
ในการท า
โครงงาน 

ส่งแบบเสนอ
โครงงานและ
รายงานความ 
ก้าวหน้าของ

โครงการครบ2

ส่งแบบเสนอ 
โครงงานและ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ตาม

ก าหนดเวลาแต่ 

ส่งแบบเสนอ
โครงการและ
รายงานฉบับ 
สมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลา 

ส่งแบบเสนอ
โครงการตาม

ก าหนดเวลาแต่
ส่งรายงานฉบับ 

สมบูรณ์เกิน

ส่งแบบเสนอ
โครงการและ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์เกิน
ก าหนดเวลา 



146 
 

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

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

1.1 ชุดเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 
(coursebook และ workbook) 

(5%) ครั้งและส่ง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลา 

(5%) 

ส่งรายงานความ 
ก้าวหน้าของ

โครงการตามก า- 
หนดเวลา 1 ครั้ง 

(4%) 

แต่ไม่ส่งราย- 
งานความก้าว-
หน้าของโครง- 

การ 
(3%) 

ก าหนดและไม่ได้
ส่งรายงานความ 

ก้าวหน้าของ
โครงการ 

(2%) 

และไม่ได้ส่ง 
รายงานความ 
ก้าวหน้าของ

โครงการ 
(1%) 

คะแนน 
         เกณฑ์ 

5 4 3 2 1 

รูปเล่มและ
เนื้อหา 
ของรายงาน
และการใช้ 

ภาษาที่เป็น 
ทางการ 
(5%) 

รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนและถูก 

ต้องรูปเล่ม
รายงานครบถ้วน
และถูกต้องและ
ใช้ภาษาท่ีเป็น

ทางการได้เหมาะ 
สม 

(5%) 

รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนแต่ไม่ 
ถูกต้อง1-2 หัว 
ข้อรูปเล่มราย 
งานครบถ้วน 

และถูกต้องการ 
ใช้ภาษามีความ 
เหมาะสมเป็น 

ส่วนใหญ่ 
(4%) 

รายงานมีเนื้อ 
หาครบถ้วนแต่ 
ไมถู่กต้อง3-4
หัวข้อรูปเล่ม
รายงานครบ- 

ถ้วนและถูกต้อง 
การใช้ภาษา 
มีความเหมาะ 
สมปานกลาง 

(3%) 

รายงานมีเนื้อหา 
ครบถ้วนแต่ไม่ 
ถูกต้อง5-6 หัว 
ข้อรูปเล่มราย- 
งานไม่ถูกต้อง 

การใช้ภาษาส่วน
ใหญ่ไม่ค่อย
เหมาะสม 

(2%) 

รายงานมีเนื้อหา 
ครบถ้วนแต่ไม่ 
ถูกต้องตั้งแต่ 7 
หัวข้อขึ้นไป รูป 
เล่มรายงานไม่ 
ถูกต้อง การใช้ 

ภาษาต้อง 
ปรับปรุง 

(1%) 

พฤติกรรมใน
ชั้น 

เรียน 
(5%) 

มีส่วนร่วมในการ 
ตอบค าถาม 

อภิปรายในชั้น 
เรียนอย่างสม่ า- 
เสมอ (100%) 
และแต่งกาย 

สุภาพเรียบร้อย
ถูกระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ าเสมอ 

(100%) 
(5%) 

มีส่วนร่วมในการ 
ตอบค าถาม 

อภิปรายในชั้น 
เรียนเป็นปกติ 

(80%) และแต่ง- 
กายสุภาพเรียบ- 
ร้อยถูกระเบียบ 
ของมหาวิทยา- 

ลัยเป็นปกติ  
(80%) 
(4%) 

มีส่วนร่วมใน
การตอบค าถาม 
อภิปรายในชั้น
เรียนเป็นบ่อยๆ 
(60%)และแต่ง

กายสุภาพ 
เรียบร้อยถูก 
ระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย

บ่อยๆ 
(60%) 
(3%) 

มีส่วนร่วมในการ 
ตอบค าถาม 

อภิปรายในชั้น
เรียนเป็นบาง 

ครั้ง(40%) และ 
แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยถูก 
ระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย
เป็นบางครั้ง 

(40%) 
(2%) 

แทบไม่มีส่วน
ร่วมในการตอบ 
ค าถามอภิปราย 

ในชั้นเรียน
(20%) และแทบ 
จะไม่แต่งกาย 

สุภาพเรียบร้อย 
ถูกระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

(20%) 
(1%) 
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1.2 พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษฉบับผู้เรียนระดับต้นและกลาง 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    Grant, Patricia. 1989. Reading and Study Skills. New Jersey: Prentice-Hall. 
Langan, John, 2002. Reading and Study Skills. Boston: McGraw Hill. 
McWhorter, Kathleen T. 1992. College Reading and Study Skills. New York: Harper 
Collins. 
Wallance, Michael J. 2004. Study Skills in English: a Course in Reading Skills for 
Academic Purposes. Cambridge: CUP.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    Ayer, Donald M. 1986. English Words from Latin and Greek Elements. 2nd ed. 
Tuscon: The University of Arizona Press. 

Mayor, Michael (ed.). 2009. Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. 
Harlow: Longman. 

Plag, Ingo. 2003. Word-Formation in English. Cambridge: CUP. 
Rasinski, Timothy, Nancy Padak, Rick M. Newton and Evangeline Newton. 2008. 
Greek and Latin roots: Keys to building Vocabulary. Huntington Beach, CA: 

Shell Education. 
แววมยุรา เหมือนนิล. 2538. การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.์ 
สุพรรณี วราทร. 2545. การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เว็บไซต์ http://www.njspellingbee.net/game.php  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
รายวิชานี้มีการประเมินผลโดยนักศึกษา ดังนี้ 
 1.1 นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน      
สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย  
 1.2 นักศึกษาประเมินและเขียนข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารกับผู้เรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน คือ 
      2.1 สังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมสอน 

 2.2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2  มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมการปรับการเรียน 
การสอนโดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การท าaction research 
3.3 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ที่เก่ียวข้อง 
3.4 จัดวิพากษ์สื่อการสอนโดยคณาจารย์ที่เก่ียวข้อง  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก 
     4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอาจารย์อ่ืนที่มิใช่
อาจารย์ผู้สอนในทีม   
     4.2 การตั้ งคณะกรรมการสุ่มสอบผลสัมฤทธิ์  (Results) การเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีการ
ตรวจข้อสอบที่ใช้วัดผล วิธีการให้คะแนน ชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน เป็นต้น 
     4.3 การวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในแง่ต่างๆ เช่น คุณภาพของข้อสอบ ความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ความเชื่อมั่นของข้อสอบ เป็นต้น 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าข้อมูลที่ได้จากทั้ง 4  ข้อดังกล่าวมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังนี้ 

5.1 ปรับรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนหรือสลับผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีมุมมองเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจานงานวิจัย

ของผู้สอนหรือแวดวงวิชาการต่าง ๆ 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ รูปแบบองค์กรธุรกิจ วิธีการจัดการเพ่ิมทุนและลดทุน การออกหุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบ
กิจการ ล้มละลาย การขอฟ้ืนฟูกิจการ บทบาทของสถาบันการเงินเอกชนตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายที
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปประกอบอาชีพ และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติม
จากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
                                                                                                        

                 กรกฎาคม  2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  2562302  กฎหมายธุรกิจ  
                Business Law 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    อาจารย์สุรศักดิ์  มั่นศรี          
4.2 อาจารย์ผู้สอน                    (1) อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์   ตอนเรียน C1 D1 

 5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1 /2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)  
      ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
     ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

9.  วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า กรฎาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
              เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทของบุคคลและ
ความสามารถของบุคคลในการท าธุรกิจ รวมถึงการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจตามกฎหมายไทย อีกทั้งหลัก
กฎหมายเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ลักษณะของนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆที่จะต้องพบใน
การประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์ในการท านิติกรรมสัญญาเหล่านี้ รวมทั้งความผูกพันที่จะก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้าที่ต่างๆระหว่างคู่สัญญา ซึ่งมีสภาพบังคับตามกฎหมายหลายๆฉบับ อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะขององค์กรธุรกิจทางกฎหมายและการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจ  

2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของกฎหมายต่อธุรกิจ      
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนๆทีส่ าคัญต่อการประกอบธุรกิจ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา   
สอนเสริมตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย   
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในห้องเรียนและทางอินเทอร์เน็ต  
  - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ทั้งในการศึกษาและการประกอบธุรกิจ 

โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

1.2 วิธีการสอน  
 (1) บรรยายประกอบการฉาย PowerPoint พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งหยิบยกประเด็นข่าวที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน 

(2) จัดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข่าวที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการท าธุรกิจและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 (3) ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
(2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 (1) ได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมายธุรกิจ 
2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจและการน าความรู้ไปใช้

ประยุกต์ 
(2) น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 (3) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากฎหมายธุรกิจ 
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3.2 วิธีการสอน 
 (1) มอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน โดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วน าเสนอ  
แนวคิดของกลุ่มหน้าห้องเรียน 
 (2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) วิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) สอบถามด้วยวาจาในห้องเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
สถานการณ์  

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1) พัฒนาความรับผิดชอบต่ออาจารย์ผู้สอนด้วยการมาเรียนตรงต่อเวลา 
 (2) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 (3) พัฒนามารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 (4) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายธุรกิจที่เปลี่ยนไป  อ่านบทความที่

เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
(3) การน าเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) เช็คชื่อการเข้าเรียนหลังจากเริ่มเวลาเรียน 30 นาที 
(2)  การตอบค าถามในห้องรวมถึงมารยาทในห้องเรียน 
(3)  รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
(4)  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการท ารายงานและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
(2) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
(3) พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
(4) ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และท ารายงาน  
น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 
 

 แนะน าบทเรียนและเป็นการสอบถาม
ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ
แนะน าวิธีการเรียน การประเมินผล 
และการท าข้อสอบ 

3 
 

1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
website ต่างๆเพ่ิมเติม 

2. ถามตอบความรู้พื้นฐานทาง 
กฎหมายธุรกิจและร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

(1) 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ว่า
ด้วยเรื่องความสามารถในการท าธุรกิจ
ของบุคคลและองค์กรธุรกิจ 

3 
 

1.เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ 
PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 

นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

3 
 

กฎหมายว่าด้วยลักษณะของสัญญา
จ้างแรงงานและจ้างท าของ รวมถึง
ความส าคัญของสัญญาดังกล่าวในการ
ท าธุรกิจ 

3 
 

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

4 ความส าคัญของสัญญาซื้อขายและ
กฎหมายว่าด้วยลักษณะของการท า
สัญญาซื้อขาย ประเภทของสัญญาซื้อ
ขาย สิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่าง
คู่สัญญา 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 

นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

5 
 

ความส าคัญของสัญาเช่าและกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะของการท าสัญญาเช่า
ทรัพย์ 

3 
 

1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 

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

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

6 กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ซึ่งอธิบาย
ถึงความส าคัญของสัญญาเช่าซื้อ และ
ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ 

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

7     กฎหมายว่าด้วยลักษณะของสัญญา
จ้างแรงงานและจ้างท าของ รวมถึง
ความส าคัญของสัญญาดังกล่าวในการ
ท าธุรกิจ 

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

8 สอบกลางภาค 1 ชั่วโมงและบรรยาย
ในเรื่องลักษณะของสัญญายืมใน
ภาพรวม 

3 สอบกลางภาค 1 ชั่วโมงและบรรยายใน
เรื่องลักษณะของสัญญายืมในภาพรวม 

(1) 

9 กฎหมายว่าด้วยการยืม ซึ่งรวมถึงการ
กู้ยืมเงินซึ่งมีความส าคัญอย่างมาก 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

10 กฎหมายว่าด้วยตัวการ ตัวแทนและ
นายหน้า ซึ่งอธิบายถึงหลักเกณฑ์ใน
การตั้งตัวแทน และความรับผิดของ
ตัวการและตัวแทน 

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 

นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

11  กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

12 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ซึ่งเป็นตราสาร
ที่ใช้ในการธุรกิจทั้งในประเทศและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้  PowerPoint และ
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.สรุปและซักถาม 

นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

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

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทซ่ึง
เป็นองค์กรธุรกิจที่ส าคัญของไทย ทั้งใน
ส่วนของการจัดตั้ง การจัดการและ
ความรับผิดชอบ 

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

14 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

15 สรุปเนื้อหาต่างๆที่บรรยายมาทั้งหมด
และเพ่ิมเติมกฎหมายพิเศษที่ส าคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจ เช่น เจรจาและ
การร่างสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

3 1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

(1) 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. สอบปลายภาค 16 40% 
2. สอบกลางภาค 8 30% 
3. - การตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียน  

- การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
มารยาทในห้องเรียนและเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน  

- และการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    เอกสารประกอบการสอนวิชากฏหมายุรกิจ (รหัสวิชา 2562302) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียเรียงโดย 
อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ข้อมูลทางกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์ 
 
 



182 
 

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

 
 
 
 
 
 

SUAN 
DUSIT  

UNIVERSITY 

3632103 
การเงินธุรกิจ 

(Business Finance) 
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ค าน า 
 

  ในการจัดท า มคอ.3 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3632103 การเงินธุรกิจ (Business Finance) 
เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหาร
ลูกหนี้การค้า  การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของ
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเพ่ิมเติมอีกและหวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะมี
ประโยชน์และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

                                        
                                                                                                    สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
   1  ข้อมูลทั่วไป         186 
   2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       187 
   3  ลักษณะและการด าเนินการ       187 
   4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      188 
   5  แผนการสอนและการประเมินผล       190 
   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      194 
   7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    194 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3632103 การเงินธุรกิจ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล 
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) อาจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ตอนเรียน A1, B1 
  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    24  สิงหาคม  2559 
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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 าไปใช้ในการวางแผนการจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนของธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของกิจการ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

     เป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์
ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า  
การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

  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 การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. 
ต่อภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

6 ช.ม. ต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
   (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 



188 
 

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

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 
          1. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม 
  2. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการท ากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก  

2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 

การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก     
 
2.2 วิธีการสอน 
         1. บรรยาย 
 2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 3. ท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
 4. การวิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมน าเสนอในรูปแบบรายงาน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
         1. การสังเกตจากงานที่ท า 
 2. การทดสอบย่อยในทุกคาบการเรียน 
 3. การสอบระหว่างภาค 
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 4. การสอบปลายภาค 
 5. รายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
   3.2 วิธีการสอน 
        มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและน าเสนอผลงาน
ในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเดี่ยว เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าการวิเคราะห์ทางการเงินของ
กิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้อมทั้งน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
        การน าเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 
3. มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ตนเองและอาชีพ 
    4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท ารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่
ก าหนด 
 2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ร่วมพูดคุย
กับนักศึกษาถึงความจ าเป็นในวิชาที่เรียน       
    4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมจากการท างานร่วมกัน 
 2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบค าถาม การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเป็นผู้น าในการท างาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
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2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสมส าหรับ

กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ 

    5.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอนอ่ืน ๆ เช่น E-learning 
และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           การน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1. บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ 
1.1 ความหมายของการเงินธุรกิจ  
1.2 โอกาสในการประกอบอาชีพ
ทางด้านการเงิน  
1.3 รูปแบบองค์กรธุรกิจ  
1.4 หน้าที่และบทบาทของผู้จัดการ
การเงิน  
1.5 เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ  
1.6 แนวโน้มทิศทางด้านการเงินธุรกิจ
ในปัจจุบัน  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

2. บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน  
1.1 งบการเงิน 
1.2 ส่วนประกอบของงบการเงิน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

3. บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน 
(ต่อ) 
1.3 การวิเคราะห์งบการเงิน 
1.4 หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. กรณีศึกษา 

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

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4. บทที่  3 การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน 
1.1 การพยากรณ์ทางการเงิน 
1.2 งบประมาณทางการเงิน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

5. บทที ่4 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
1.1 ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 
1.2 ความสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน 
สภาพคล่องความเสี่ยง และ ก าไร  
1.3 ลั กษ ณ ะของผู้ บ ริ ห าร เงิน ทุ น
หมุนเวียน   
1.4 ปั จจั ยที่ มี ผ ลกระทบต่ อความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียน 

1.5 ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

6. บทที่ 5 การจัดการเงินสด  
1.1 การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
1.2 ระบบของการช าระเงิน 
1.3 ระบบการจัดเก็บเงิน 
1.4 จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเงิน 
1.5 ประเภทของระบบการจัดเก็บเงิน 

1.6 วงจรการจัดการเงินสด  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

7. สอบกลางภาค 2  (1) 
8. บทที่ 6 การบริหารลูกหนี้   

1.1 การบริหารลูกหนี้  
1.2 นโยบายสินเชื่อที่ส าคัญ 
1.3 การติดตามและประเมินผลการ
บริหารลูกหนี้การค้า  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

9. บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
1.1 ปัจจัยที่มาก าหนดปริมาณสินค้า
คงเหลือ  
1.2 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด 
(Economic Order Quantity : 
EOQ)  
1.3 ส่วนลดปริมาณ (Quantity  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

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

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

Discounts) 
1.4 Safety Stock (SS) หรือสินค้า
คงเหลือท่ีมีไว้เพ่ือความปลอดภัย  
1.5 ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ 
(Benefit of Inventory)   
1.6 การวัดประสิทธิภาพของการ
จัดการสินค้าคงเหลือ  

10. บทที่ 8 ต้นทุนเงินทุน   
1.1 ต้นทุนแต่ละแหล่งเงินทุน 
1.2 ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(Weighted Average Cost of 
Capital: WACC)   
1.3 ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost 
of Capital: MCC)     

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

11. บทที่ 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา 
1.1 แนวคิดเบื้องต้นของมูลค่าของเงิน
ตามเวลา  
1.2 ดอกเบี้ย 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

12. บทที่ 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา (ต่อ) 
1.3 มูลค่าเงินตามเวลา 
1.4 มูลค่าอนาคต 
1.5 มูลค่าปัจจุบัน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบทดสอบย่อย 
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

(1) 

13. 
 
 

บทที่ 10 งบลงทุน   
1.1 ความหมายของงบลงทุน 
1.2 การประมาณการกระแสเงินสด  
1.3 การเปรียบเทียบเครื่องที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ  
1.4 การติดตามและประเมินผล
โครงการ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. กรณีศึกษา 

(1) 

14. 
 

บทที่ 11 นโยบายเงินปันผล  
1.1 ความหมายของเงินปันผล                                          
1.2 ความหมายของนโยบายเงินปันผล  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

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

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1.3 ทฤษฎีเงินปันผล  
1.4 ปัจจัยที่ก าหนดนโยบายเงินปันผล 
1.5 ประเภทของการจ่ายเงินปันผล  
1.6 ผลกระทบการจ่ายหุ้นปันผลที่มีต่อ
ผู้ถือหุ้น   
1.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปัน
ผล   

15. ประมวลความรู้รวบยอด 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. น าเสนอรายงาน 
2. ส่งเล่มรายงาน 

(1) 

16. สอบปลายภาค 2  (1) 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ 
ประเมินผล 

1. 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3, 
2.5,2.8,3.1,3.3,4.1,4.4,4.5,5.3,5.4 

การน าเสนองาน
เดี่ยว วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

2-6 10 

2. 1.1,1.5,2.1,3.1,3.3 สอบกลางภาค 7 30 
3. 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.6,2.1,2.2,2.3,2.5,3.1,4.1, 

4.3,4.5,5.3,5.4 
การน าเสนองาน
กลุ่ม 

13-14 20 

4. 3.1, 3.2,3.4, 5.3, 5.4 สอบปลายภาค 16 40 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    เอกสารประกอบการสอน วิชาการเงินธุรกิจ  โดย คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    การจัดการการเงิน โดย ณัฎฐดา  ศรีมุข และอาจารย์วรานี  เวสสุนทรเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต. 

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดท าโดย : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    หนงัสือทุกเล่มท่ีเกี่ยวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การฝึกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - รายงานกลุ่มการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินพร้อมทั้งแนะน าวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้น 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 
 - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข่าวทางการเงินที่ทันสมัยมาน าเสนอให้เพ่ือนฟังทุกสัปดาห์ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 
 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
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ค าน า 
 
  รายละเอียดรายวิชาหลักการตลาด  (Principles of Marketing) รหัสวิชา 3642101 เป็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบรายวิชาหลักการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาดระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา  ช่องทางการจัด
จ าหน่าย  การกระจายสินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณ
ของนักการตลาด   
  รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จากกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

                                
 
         

                                                                  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                                     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ 
                                                                                           สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 74 
4 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 75 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 75 

4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 75 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  78 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 88 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 89 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                                          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3642101   วิชาหลักการตลาด 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ุชงค์ เมนะสินธุ์ 

    4.2 อาจารย์ผู้สอน          (1) ดร.ธนากร  ปักษา     ตอนเรียน B1 และ C1 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง  ไขว้พันธุ์     

(3) อาจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น   
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว   
(5) อาจารย์ธิติมา  ประภากรเกียรติ   
(6) อาจารย์นกุล  ฤกษ์จริจุมพล   
(7) อาจารย์คนึง  จารุพงษ์   
(8) ดร.เตือนใจ  แสงทอง 
(9) อาจารย์วิทยา ศิริพันธ์ 
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  เมนะสินธุ์  

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่จัดท า  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการตลาด 
(2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
(3)  เพ่ือให้นักศึกษาน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 (1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดได้ 
  (2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
 (3) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ที่ส าคัญในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จ
โดยใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการตลาดตามยุคสมัย 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดพ้ืนฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดระบบ
สารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  การ
วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การกระจายสินค้า  การ
ส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จรรยาบรรณของนักการตลาด 
 Basic concepts and marketing responsibility; Marketing management/process; Marketing 
environment. Marketing information system 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 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ไม่มี 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง    
6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  - จ านวนเวลาให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ในด้านการตลาด โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3) มีจิตส านึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว 
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัด การปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 
 (1) วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยสื่อหรือเสนอปัญหาและตั้งค าถามน าเพ่ือ
น าเข้าสู่การบรรยายของเนื้อหาในแต่ละบท  
 (2) วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมอบหมายให้ผู้เรียนได้อ่านบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ข้อมูลส่วนหนึ่งด้วยตนเองและมีความสามารถในการตอบค าถาม  และแสดงความคิดเห็น
ขณะเรียนและสามารถสรุปเนื้อหาจัดเป็นความคิดรวบยอดได้หลังจากการเรียน 
 (3) วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือประกอบกับเนื้อหาที่เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ตลอดจนสถาน
ประกอบการ 
 (4) วิธีสอนแบบอภิปราย จากการตั้งค าถามจากการสอนเนื้อหาของผู้สอนและการน าเสนอข้อมูลจาก
การค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้เรียนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) สังเกตจากการตอบค าถามและการยกตัวอย่างในชั้นเรียน 
 (2) สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชั้นเรียน  
    (3) สังเกตจากการน าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและกิจกรรมใบงาน   
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการตลาด 
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและการ

ด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร 
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในด้านการ

วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้งมีความเข้าใจใน

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
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    2.2 วิธีการสอน 
           บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
   2.3  วิธีการประเมินผล 

(1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
(2) วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

(3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 
     3.2 วิธีการสอน 

     (1)  การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม และน าเสนอผลงาน 
     (2)  อภิปรายกลุ่ม 

           (3)  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการแก้ปัญหาโดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
    3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

   (1)  มีความสามารถในการประสานงานมีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน 
และปรบัตัวเชิงวิชาชีพได้ 
     (2)  มีความกระตือรือร้นสามารถท างานเป็นกลุ่มและสามารถแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  (3)  มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน 
     4.2 วิธีการสอน 

  (1)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (2)  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  

         (3)  การน าเสนอรายงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
       (1)  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

     (2)  รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          (3)  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
 



78 
 

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

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

(1)  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางการตลาด 

(2)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
(3)  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการน าเสนองานอย่าง

ถูกต้อง 
(4)  สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 

    5.2 วิธีการสอน 
(1)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า
รายงาน  
(2)  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
(2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะน าบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน 
และเกณฑ์การวัดผล
ความหมาย ความส าคัญ
และแนวคิดทางการตลาด 
- ความหมายของตลาด            
- วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าวิธีการเรียนการสอน 
และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์ และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน และwebsite เพ่ิมเติม 
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
 
 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์        
วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด 
4. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

2 
 

ความหมาย ความส าคัญ
และแนวคิดทางการตลาด 
- แนวคิดหลักทาง
การตลาด 
- ความหมายของการ
จัดการการตลาด 
- กระบวนการจัดการ
การตลาด            
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพ่ือฝึกคิด            
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 

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

3 
 

สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
- การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทาง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การตลาด  กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
เพ่ือฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

4 
 

สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
- การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ SWOT 
- ประโยชน์ของการ
วิเคราะห์ SWOT 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา SWOT เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

5 
 

การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- ขั้นตอนการแบ่งส่วน
ตลาด  การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 
 
 
 
 

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

6 การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- การก าหนดตลาด
เป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา STP เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

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



82 
 

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

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
- การก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
 
 

ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

7 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและการวิจัย
การตลาด    
- ระบบสารสนเทศส าหรับ
การวิจัย 
- ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- การวิจัยตลาด 
- กระบวนการวิจัย
การตลาด 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนด
ปัญหาการวิจัย มา 1 หัวข้อ  
พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
  

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

8 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- แบบจ าลองพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
-  ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค 
-  กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
    

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ
สินค้าในธุรกิจ เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

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

9 ผลิตภัณฑ์ 
- ความหมายของ
ผลิตภัณฑ์ 
- ระดับของผลิตภัณฑ์ 
- ล าดับชั้นของผลิตภัณฑ์ 
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
 
 
 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  จาก
กรณีศึกษาทางธุรกิจ เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาค านวณหาส่วน

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ประสมผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ 
เพ่ือฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

10 ผลิตภัณฑ์ 
- ตราผลิตภัณฑ์ 
- การบรรจุภัณฑ์ 
- ป้ายฉลาก 
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

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

11 ราคา 3 กิจกรรมการเรียนการสอน (1) (2) (3) (4) (5) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- แนวความคิดเรื่องราคา 
- ความส าคัญของราคา 
- ขั้นตอนการตั้งราคา 
- การก าหนดนโยบายราคา
และกลยุทธ์ราคา 
 

 

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาค านวณการ
ก าหนดราคาโดยวิธีต่างๆ 
 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

(6) (7) (8) 
(9) (10) 

12 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ลักษณะของช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย 
- ความจ าเป็นของคนกลาง
ทางการตลาด 
- หน้าที่ของช่องทางการจัด
หน่าย 
- การจัดองค์การของช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 
- การเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบของช่องทาง 
- การออกแบบช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
- การจัดการช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
- การกระจายสินค้าและ
การจัดการโลจิสติกส์ทาง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ของธุรกิจ
ในปัจจุบัน 
 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ธุรกิจ วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

13 การส่งเสริมการตลาด 
- ความหมายและ
ความส าคัญของการ
ส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการ
ส่งเสริมการตลาด 
- เครื่องมือการส่งเสริม
การตลาด 
- การก าหนดงบประมาณ
การส่งเสริมการตลาด 
- ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ
เลือกเครื่องมือการส่งเสริม
การตลาด  
    

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน  
 
 
 

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

14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยบุคคล 
 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การตลาดทางตรง         

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน  พร้อม

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



87 
 

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

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
 
 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

15 การตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 
- การตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร 
- ความสัมพันธ์ของ
การตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (CSR)  
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลและ
สนับสนุนต่อการตลาดเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมในการตลาดเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
- จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพ่ือฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็น
ที่สนใจและสงสัย 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power point 
3. วิดีทัศน์ เรื่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการตลาด 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
(9) (10) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- จรรยาบรรณของนักการ
ตลาด 
การน าเสนอผลงาน 
 

4. ใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (1) 
2. มีความพอเพียงเป็นหลัก
ในการด าเนนิชีวิต โดยยึด
แนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน (2) 
3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติ
ตามกฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม (3) 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มี
ความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

(1)  สังเกตุพฤติกรรมการเข้า
เรียน ว่าตรงเวลาหรือไม่  
(2)  ประเมินผลการท ากิจกรรม
ในห้องเรียนและการส่งงานที่ 
ได้รับมอบหมาย 
(3)  ประเมินผลจากพฤติกรรม
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ท า
รายงานกลุ่มและการอภิปราย
ในชั้นเรียน  
(4)  ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและจากการสอบ 
 

1-15 
 

10 
 



89 
 

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

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

วิชาชีพทางธุรกิจ (4) 
2. ความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจ
ในสาระส าคัญของศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ (1) 
2.มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ ทั้ง
ทางด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (2)  
3. มีความรู้และความเข้าใจ
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์การ การ
ปฏิบัติการการควบคุมและ
การประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ 
4.  มีความรู้เกี่ยวกับ
ความกา้วหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่า
ทันในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก 

(1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
จากการท าแบบฝึกหัดหลั ง
เรียน 
(2) การน าเสนองานหน้าชั้น 
ก ารอภิ ป ราย  แส ด งค ว าม
คิดเห็น การตอบค าถาม จาก
กรณศีึกษา 
(3) การสอบกลางภาค และ
ปลายภาคด้วยข้อสอบที่ เน้น
หลักการและทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี 
(4)  การรายงานผลงานกลุ่ม
จากการศึกษาค้นคว้า โดยการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง
ส่งเอกสารรายงาน 
 

1-15 
 

30 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา  
1. สามารถสืบค้น ประเมิน
ข้อมูล จากหลายแหล่งและมี
ประสิทธิ ภาพด้วยตนเอง 

(1)  การทดสอบย่อย  สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค โดย
เน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
และการประยุ กต์ ความรู้ ที่

1-15 
 
 

30 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานการณ์แวดล้อมทาง
ธุรกิจ (1) 
2. มคีวามคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุผล คิด
อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
บูรณาการความรู้จากสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม (2) 
3. สามารถคิดค้นทางเลือก 
วิเคราะห์ทางเลือกและ
ผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ (3) 

ศึกษาค้นคว้ามา รวมถึงเนื้อหา
ในบทเรียนด้วย 
(2)  สังเกตพฤติกรรมการตรง
ต่ อ เวล า เข้ าชั้ น เรี ย น  แล ะ
พฤติกรรมความสนใจ เรียน
ภายในห้อง รวมถึงพฤติกรรม
การท ากิจกรรมกลุ่มและการ
รู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
(3)  ประเมินผลจากการท า
รายงานและการมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงานและการ
อภิปรายในชั้นเรียน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถท างานเป็นกลุ่ม
และมีทักษะในการท างาน
เป็นทีม แสดงภาวะผู้น า
สมาชิกของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ (1)   
2. สามารถแสดงความคิด
ริเริ่มและความเห็นแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการ
แก้ไขปัญหาของทีม (2) 
3. มีความรับผิดชอบในการ
ท างานกับผู้อ่ืน และ
รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง
และอาชีพ (3) 
 

(1)  ประเมินตนเอง และเพ่ือน
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
(2 )  ป ระเมินพฤติ กรรม ใน
ห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้ องเรียน   พฤติ ก รรมการ
ท างานเป็นทีม และการส่งงาน  
(3 )  การตอบข้อซักถามของ
ผู้สอน รายบุคคลและรายกลุ่ม 
การรายงานหน้าชั้นเรียน  
(4 )  คุ ณ ภ าพ ผ ล งาน ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า  พิ จ า ร ณ า จ า ก
กิจกรรมกลุ่ม เช่น โครงงาน 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
น าเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่
ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนด  
(5)  ผ ล ง า น ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชน  

1-15 15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
(1) 
2. สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ที่
จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (2)   

(1)  ประเมินผลงานจากการท า
รายงานและการมีส่วนร่วมใน
ก ารน า เส น อ ราย งาน แล ะ
อภิปรายในชั้นเรียน 
(2)  การมีส่วนร่วมและการ
ท า ง า น เป็ น ที ม ใ น ง า น ที่
มอบหมาย 
(3)  สังเกตพฤติกรรมในการ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน 
(4)  ตรวจสอบความเหมาะสม
ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

1-15 15 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย
และสร้างความเข้าใจใน
รูปแบบการพูด การเขียน ที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูล
ธุรกิจและข้อมูลอ่ืน (3) 
4. สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยี
อ่ืน ๆ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของธุรกิจ (4) 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด. (2557). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543) หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพ ฯ :            
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  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
-  ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
    -  ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัด
และประเมินผลประจ ารายวิชา 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ค าน า (ปรับปรุง) 
 

รายละเอียดรายวิชาการเข ียนโปรแกรมทางธุรก ิจ เบื ้องต ้น  (Introduction to Business 
Programming) รหัสวิชา 3652205 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื ้องต้น  ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ค าสั่งน าเข้า การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่ งเงื่อนไข ค าสั่งวนซ้ า ข้อมูล
แบบชุด ตัวชี้ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล  

ในภาคการศึกษานี้ผู้สอนได้วางแผนด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม ซึ่งจะ
ใช้ สื่อการสอน ต ารารายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น สื่อ PowerPoint รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น และเว็บไซต์ Programming.in.th | Online Challenge ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรมโปรแกรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนด้วยการเรียนรู้ได้ด้วยตอนเอง
นอกเวลา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนี้ใช้ประกอบใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

                                                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                                               สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 3 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 4 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 4 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  8 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 19 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

3652205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น [Introduction to Business Programming]  3(2-2-5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3652205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น 
   Introduction to Business Programming 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (1) อาจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะลิ 
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) อาจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะลิ 
  
  
  

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

8.2 ศูนย์ตรัง 
8.3 ศูนย์สุพรรณบุรี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  
วันที่ปรับปรุง 15 สิงหาคม 2559 
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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 าสั่งวนซ้ า ข้อมูลแบบ
ชุด ตัวชี้ โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการฝึกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กได ้

4. เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
น าไปประกอบอาชีพและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้เนื้อหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม 
2. เพ่ือให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา  
3. เพ่ือปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ค าสั่งน าเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวด าเนินการ
และนิพจน์ ค าสั่งเงื่อนไข ค าสั่งวนซ้ า ข้อมูลแบบชุด ตัวชี้ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการ
จัดการแฟ้มข้อมูล 

Programming principles; program flowchart; computer language syntax, components of 
computer language; input, process, output command; data format; expression and 
operation; operation command, loop command; arrays, string, pointer, function; structure; 
file and file management. 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผ่าน
ไลน์แอพพลิเคชัน หรือเฟสบุ๊ค 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  
(1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี กระตุ้นให้นักศกึษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ

การสร้างต้นแบบที่ด ีโดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน
เพ่ือน าไปปรับแก้ไข 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระท าความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      

          (5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 วิธีการสอน   
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน 
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน 
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพ่ือขอรับ

รางวัลประเภทตา่ง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่น าเสนอ 
(5) วัดและประเมินประเมินจากการน าเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
    3.2 วิธีการสอน 

(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใช้โปรแกรม 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
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(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรม 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาโปรแกรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 วิธีการสอน 
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 
(3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการน าเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
น าเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาโปรแกรม 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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(2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการพัฒนาโปรแกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 
การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

1 บทที ่1 หลักการพัฒนา
โปรแกรม 
-ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม 
-เทคนิคการเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสร้าง 
-ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
-รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด 
-ผังงาน 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนแนะน า
ตนเองพร้อมอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล 
แนะน าหนังสือและเว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

2 
 

บทที ่2 โครงสร้างโปรแกรม  
-โครงสร้างของภาษา 
-กฎเกณฑ์การเขียน
โปรแกรมภาษา 
-การด าเนินงานโปรแกรม 
-ชนิดของข้อมูล 
-ตัวแปร 
-ค่าคงที่ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4.2 (1) 

3 
 

บทที ่3 ฟังก์ชั่นการรับและ 
แสดงผลข้อมูล 
-ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล 
-ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์ 
-ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า

4.2 (1) 



มคอ. 3 

3652205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น [Introduction to Business Programming]  3(2-2-5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

10 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4 
 

บทที ่4  การจัดรูปแบบของ
ข้อมูล 
-การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์ 
-การจัดข้อมูลน าเข้า 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 
 
 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4.2 (1) 

5 
 

บทที ่5  นิพจน์และตัว
ด าเนินการ  
-นิพจน์ 
-ตัวด าเนินการ 
-ขั้นตอนการท างานของตัว
ด าเนินการ 
-ต าด าเนินการกับล าดับ

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ความส าคัญ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 
 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

6 บทที่ 6 ค าสั่งเงื่อนไข  
-ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ
และตรรกะ 
-ค าสั่ง if/if else 
-ค าสั่ง switch case 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 
 

4.2 (1) 



มคอ. 3 

3652205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น [Introduction to Business Programming]  3(2-2-5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

12 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

7 บทที ่7 ค าสั่งการวนซ้ า  
-ค าสั่งการวนซ้ า 
-ค าสั่งการออกจากการวนซ้ า
และด าเนินการต่อไป    
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4.2 (1) 

8 สอบกลางภาค 2   
9-10 บทที ่8 ข้อมูลแบบชุดและ

สตริง  
-ข้อมูลแบบชุดและการ
ประกาศตัวแปรแบบชุด 
-ข้อมูลชุดและฟังก์ชั่น 
-ข้อมูลแบบชุดประเภทหลาย
มิต ิ
-การส่งผ่านตัวแปรแบบชุด
ไปยังฟังก์ชัน 
-การใช้ฟงัก์ชั่นและโปรแกรม
ย่อย 
-การอ่านค่าและแสดงผลค่า
ของสตริง 
-การผสมผสานการใช้งาน

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 

4.2 (1) 



มคอ. 3 

3652205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น [Introduction to Business Programming]  3(2-2-5) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

13 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ฟังก์ชั่นกับการท างานใน
ธุรกิจ 

 

5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

11 บทที ่9  ตัวแปรชี้หรือตัวชี้ 
-พ้ืนฐานและการท างานของ
ตัวชี ้
-การประกาศตัวแปรประเภท
ตัวชี ้
-ตัวชี้และฟังก์ชั่น 
-ตัวชี้กับแถวล าดับ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4.2 (1) 

12-13 บทที ่10  แฟ้มข้อมูล
เบื้องต้น 
-โครงสร้างและฟังก์ชั่น 
-ข้อมูลแบบชุดชนิด
โครงสร้าง 
-แถวล าดับของโครงสร้าง
ข้อมูล 
-แฟ้มข้อมูล 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจ าสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ

4.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

   การสร้างแฟ้มข้อมูล 
   การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
   การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามทบทวน 
 

งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนน าเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

14 ผู้เรียนท าเสนอโปรแกรม/
โครงการย่อยประจ าภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของ
ผู้เรียนตามองค์ประกอบและ
ข้อก าหนดตามที่ผู้สอนได้
ก าหนดไว้ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนน าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมเชิงบูรณา
การต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วม
ตอนเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียนอภิปราย ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
งานและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับแก้ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงาน
พร้อมน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม
เชิงสร้างสรรค์ 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
BLOG FB และ Youtube 
2. ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4.2 (1) 

15 ทบทวนบทเรียน 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนทบทวน
เนื้อหาบทเรียนตั้งแต่สัปดาห์
ที่ 1-14 โดยสรุป 
2. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อม

4.2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้ 

ผู้สอน 

ตั้งค าถามเพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน 
3. อาจารย์ผู้สอนรวบรวม
อภิปรายสภาพปัญหาจากการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 

16 สอบปลายภาค 1.30   
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต(1.1) 
2.มี วินั ย ตรงต่อ เวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ(1.3) 
4.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ(1.7) 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะน าใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนเพื่อสร้าง

1-15 
 

5 
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กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา(2.2) 
3. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง(2.5) 
4. มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์(2.7) 

 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

8 15 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอรายงานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการ
พัฒนาโปรแกรม/
โครงการ 

1-15 5 

5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้ 

15 5/10 

6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

15 5/0 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ(3.3) 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

 
1. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา 
 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็นใน

1-15 5 
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คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
(3.4) 

การอภิปรายกลุ่มของ
ผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาโปรแกรม 

1-15 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม(4.3) 
2. มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม(4.4) 
3. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม(4.5) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบร่วมมือ 
 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การตอบ
โจทย์งาน 

1-15  

3. วัดและประเมินจาก
ผลการน าเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้น าใน
การอภิปรายซักถาม 
 

1-15  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์(5.2) 
3. สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(5.4) 

1. วัดและประเมินจาก
ผลการติดตาม การคิด 
การวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการพัฒนา
โปรแกรมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน 

1-15  
 
 

10 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์
และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ

1-15 
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อธิบายถึงข้อจ ากัด 
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2556). การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น.  

กรุงเทพมหานคร  : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   วีระ บุญจริง. (2543). หลักการเขียนโปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลชัย.   
   วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2545). คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมยุคใหม่. 
            กรุงเทพมหานคร : ไทยเจริญการพิมพ์. 
   สานนท์  เจริญฉาย. (2543). การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม. กรุงเทพมหานคร :  
            มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
   ฝ่ายต าราวิชาการคอมพิวเตอร์. (2553). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ภาษาซี).  
            กรงุเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
   ___________.(2552). การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (ภาษาซี).  
            กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
   ประยงค์  อู่ประสิทธิ์วงศ์. (2553). หลักการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C++ และการแก้ไขปัญหา. 
            กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพรส (1989).  
   ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น.  

กรุงเทพมหานคร  : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
   รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. (2549). คู่มือการเรียนรู้ภาษาซีด้วยตนเอง. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2554). หลักการเขียนโปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
   ___________.(2552). การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C).  
            กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   คะชา  ชาญศิลป์. (2548). ภาษาซีส าหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์เอ็ดดูเคชั่น. 
   ชุลีรัตน์ จรสักุลชัย. (2543). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา. กรุงเทพมหานคร :  
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
   ธวชัชัย งามสันติวงศ์. (2545). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ โดยจาวา และ UML. 
                กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี่. 
    วีระศักดิ์ ซึงถาวร. (2543). Fundamental of Java Programming volume 1.  
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             กรุงเทพมหานคร : SUN Publishing. 
    Baker, J. (2000). Turbo V Reference and User’s guide. Washington : Prentice-Hall. 
    Goftfriend S., Byron. (1996). Theory and problems of Programming with C. New York : 
                McGraw-Hill. 
     Pressman, James. (1997). Software Engineering. New Jersey : Prentice-Hall. 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณส์อน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

เชิญวิทยาการ อาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนเข้าร่วมสอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ค าน า (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) 
 

 รายละเอียดรายวิชา  3652206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ
(Business Information Systems Analysis and Design) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของระบบ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของ
การวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบที่ใช้ใหม่กับระบบ
เดิม การออกแบบการน าเข้าและส่งออกข้อมูล การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบและ
ติดตั้งระบบที่ออกแบบ การน าไปใช้รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและการบ ารุงรักษา การท าผังระบบการ
สื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ 

ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้มีการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาบางส่วน
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันของเนื้อหา เพ่ิมเวลาในฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจมากขึ้นและสามารถน าเสนอผลงานจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบในรูปแบบนิทรรศการ
ได้ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติม
จากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

                  สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 118 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 119 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 119 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 120 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  123 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 131 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 132 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3652206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ        
    Business Information Systems Analysis and Design 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง 
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง  ตอนเรียน A1,B1 

.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่1 /ชั้นปีที่2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
  ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
  ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่จัดท า 1 เมษายน 2556 
วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 1 15 มีนาคม 2557 
วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 2 1 สิงหาคม 2558 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ   
 3) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจที่จะ
น าไปประกอบอาชีพ และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นรูปธรรม สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจได้ 
 2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ในรายวิชานี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความหมายของระบบ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ การวางแผนแก้ปัญหา 
ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบที่ใช้
ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการน าเข้าและส่งออกข้อมูล การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน 
การทดสอบและติดตั้งระบบที่ออกแบบ การบ ารุงรักษา การท าผังระบบการสื่อสาร การประเมินและวัด
ประสิทธิภาพ 

Systems definition; principles of business systems analysis; planning and problems 
solving; scope of systems analysis and determination; feasibility studies; analysis of the 
existing; data flow diagram, data file designing, documentation, testing, systems 
implementation; maintenance; communication flow; efficiency measurement and the 
assessment tools.  

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยายการฝึก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม. ต่อภาคการศึกษา 
 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

30 ชม. ต่อภาคการศึกษา 5 ชม. ต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.  คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1)  ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อและล าดับ

ความส าคัญ 
(4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
ให้ท าโครงงาน หรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาท าเป็น

กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ท าโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้ าใจ
ต่อเพ่ือนร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ 

(2) ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยน
สถานการณ์หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากข้ึน 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

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

2.2 วิธีการสอน 
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา

ร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปราย
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ 
(2) น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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(3) วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ ขัดแย้งประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่ก าหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ และน าเสนอผลงานในรูปของ

การอภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
(1) ให้ท าโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่ก าหนด 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างท าการสอน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
(2) ประเมินรายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การท างานส่ง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงานโดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือน าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1)การจัดท าโครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ 
(2)การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 
 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
- ความหมายของระบบ 
- ประเภทของระบบ 
- ระบบสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
- ประเภทของระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศและธรุกิจ 
- กระบวนการทางธุรกิจและระบบ
สารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
- นักวิเคราะห์ระบบ 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.แนะน าเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคข์อง

วิชา  การเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคดิวิเคราะหโ์ดย
การท ากรณีศึกษา 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
4. website หลักสูตร  

(1) 

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ความส าคัญของสภาพแวดล้อม
ทางด้านธุรกิจในการพัฒนาระบบ 
- วิธีการพัฒนาระบบ 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- หลักการพัฒนา ซอฟต์แวร ์
- เครื่องมือท่ีใช้สนับสนุนการพัฒนา
ระบบ 
- ปัจจัยในการพัฒนาระบบให้
ประสบความส าเรจ็ 

 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ

บรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรยีนรู ้

2. ให้นักศึกษาฝึกการคดิวิเคราะหโ์ดย
การท ากรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  

(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

2. เอกสารประกอบการสอน 
3. PowerPointประกอบการสอน 

3 
 

การวางแผนโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- การก าหนดปัญหา 
- การศึกษาความเป็นไปได้ 
- การเขียนรายงานข้อเสนอ 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้

นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

4 การบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการ 
- ปัจจัยที่ก าหนดความเสีย่งของ
โครงการ 
- การควบคุมและติดตามงานใน
โครงการ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้

นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

5 
 

การวิเคราะห์ระบบ   
- การวิเคราะห์ระบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ความต้องการ
ของ 
- ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  
- เทคนิคการรวบรวมความ
ต้องการ 
- แบบจ าลองกระบวนการ 
- แบบจ าลองข้อมูล 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ

ก้างปลาเพื่อวิเคราะห์ปญัหา และ
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิใน
ธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

6 แบบจ าลองกระบวนการ 
- แบบจ าลองกระบวนการ
ท างานของระบบ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- แผนภาพกระแสข้อมูล  
- สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภาพ
กระแสข้อมูล 
- กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมูล 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมลูของระบบในธุรกจิ และ
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิใน
ธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 
 

7 แผนภาพกระแสข้อมลู 
การแตกระดับแผนภาพกระแส
ข้อมูล 
แผนภาพบรบิท 
แผนภาพกระแสข้อมลูระดับท่ี 0
  
แผนภาพกระแสข้อมลูระดับล่าง 
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ

กระแสข้อมลูระดับล่างของระบบใน
ธุรกิจ และมอบหมายให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

8 ค าอธิบายการประมวลผล  
- วัตถุประสงค์ของการเขียน
ค าอธิบายการประมวลผล 
- การเขียนเง่ือนไขการประมวลผล
ในรูปแบบภาษาอังกฤษแบบ
โครงสร้าง 
- การเขียนเง่ือนไขการประมวลผล
ในรูปแบบผังการตัดสินใจแบบ
ต้นไม ้
- การเขียนเง่ือนไขการประมวลผล
ในรูปแบบตารางการตัดสินใจ 
- ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายการ
ประมวลผลในรูปแบบ
ภาษาธรรมชาต ิ

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนค าอธิบายการ

ประมวลผลค า และมอบหมายให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตัิในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

4. การทดสอบความรู ้
สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

9 แผนภาพแสดง 
- ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- แบบจ าลองข้อมูล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
ฐานข้อมูล 
- แผนภาพแสดงความสมัพันธ์ของ
ข้อมูล 
- เอ็นติตี ้
- ความสัมพันธ์ 
- แอตทริบิวต์ 
 

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนอีอาร์ไออะแก
รมของระบบในธุรกิจ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

10 ความสมดุลระหว่างแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
กับแผนภาพกระแสข้อมูลและ
พจนานุกรมข้อมูล 
- ความสมดุลระหว่างแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
กับแผนภาพกระแสข้อมูล 
- การแปลงแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2. สาธิตเกี่ยวกับการแปลงอีอาร์ไออะแก

รมของระบบในธุรกิจ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 
 

(1) 

11 การท าบรรทัดฐานข้อมูล 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2. สาธิตเกี่ยวกับการท าบรรทัดฐานข้อมูล 

และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏบิัติ
ในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

12-13 การออกแบบระบบ 
- เป้าหมายของการออกแบบ
ระบบ 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- การจัดหาระบบ 
- การออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบ 
- การออกแบบฐานข้อมูล 
- การออกแบบส่วนแสดง
ผลลัพธ์ 
- การออกแบบน าเข้า 
- การออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ 
- การออกแบบโปรแกรม 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

14 การน าระบบไปใช้งาน 
- การน าไปใช้งาน 
- การเขียนโปรแกรม 
- การทดสอบระบบ 
- การแปลงข้อมูล 
- การติดตั้งระบบ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ประกอบการสอน 
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้

นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการสอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

(1) 

15 การบ ารุงรักษาระบบ 
- การจัดท าเอกสารคู่มือใช้งาน 
- การฝึกอบรม 
- การสนับสนุนการใช้ระบบ 
- การประเมินระบบ 
- การบ ารุงรักษาระบบ 

4 น าเสนอโครงการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับ
ธุรกิจ(งานกลุ่ม) 

(1) 

16 สอบปลายภาค  
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(1.1) 

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 

1-15 
 

10 
 



127 
 

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

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
และสังคม (1.5) 
4. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
5. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ (1.7) 

2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดย
ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจากความ
มีน้ าใจในการช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

2. 
ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา (2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3.สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด (2.3) 

1. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
แบบฝึกปฏิบัติ 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

8 30 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(2.4) 
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
6.มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (2.6) 
7.มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(2.7) 
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(2.8) 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการพัฒนา
โปรแกรม/โครงการ 
5. วัดและประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 
 

1-15 
 

5 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และอย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถสืบค้น ตีความ 
และ ขัดแย้งประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (3.2) 
3. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
(3.3) 
4. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

1-15 
 
 

5 
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กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม (3.4) 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1)  
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในบทบาทของผู้น า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน (4.2) 
3. มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4.4) 

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนอผลงานกลุ่มและ
การเป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 5 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (5.1) 
2.สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม (5.3) 

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง

1-15 10 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
3. สามารถใช้สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 
 

คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย 
ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
   สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง (2558). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศส าหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2552).การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น  
   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2551).การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 
  รัชนัย อินทุใส. (2545).การออกแบบข่ายงานข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - การสอนในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะน าให้ผู้เรียน
ท าการค้นคว้าหรือท าความเข้าใจรายละเอียดด้วยตนเอง 

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=TL@!%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 - การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง 
 - การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การน าเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น 
3. การปรับปรุงการสอน 

- เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับงาน
ธุรกิจ เพ่ือนักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ทราบแนวทางการท างานของหน่วยงาน
ที่มีระบบงานจริงจะท าให้เข้าใจลักษณะและรูปแบบของการท างานในองค์กร การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ จะ
ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริง 

- การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในห้องเรียนเพ่ิมข้ึน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืนหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- น าหลักการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยปรับกระบวนการ

สอนจากข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศส าหรับ
ธุรกิจโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
ดังนั้นควรจัดให้มีกิจกรรมโครงงานอย่างต่อเนื่อง จึงควรน าวิธีการนี้ไปใช้ทดลองกับนักศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาตนเอง 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

คํานํา 

 

      รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ ( Situational English) รหัสวิชา 1500114 

เปนเอกสารประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ โดยใหผูเรียนศึกษาฝกทักษะภาษาอังกฤษ การฟง 

การพูด การอาน และการเขียน ท่ีใชในบริบทและสถานการณตาง ๆ ทางสังคมและอาชีพ 

   เอกสารเลมนี้ ไดปรับปรุงเพ่ือ ใชประกอบในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ โดยจะมี

รายละเอียดเก่ียวกับเรื่อง การใชภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ การประยุกตใชกลยุทธ

การอานและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน จาก

กิจกรรมฝกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณตาง ๆ และใหเกิดความรู ความเขาใจในการท่ีจะนําไป

ประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

           

                                                                                                

        สิงหาคม  2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

    1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ (Situational English) 

2. จํานวนหนวยกิต 

    3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(1)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา                 อาจารยชนินันท สิทธิคุณ 

 4.2 อาจารยผูสอน     (1) อาจารยชนินันท  สิทธิคุณ A1 และ B1 

                  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

    เปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

    ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

    ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

    10 กรกฎาคม 2559 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือใหผูเรียน ไดศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือใชประกอบอาชีพ ไดแก การ

ตอนรับผูมาเยือน การใหคําแนะนํา การตั้งคําถามเพ่ือคนหาขอมูลและการตอบรับ การรับมือกับการจัดการ

ตาง ๆ ในท่ีทํางาน การประชุม การจอง การเขียนรายงานการประชุม และการนําเสนอผลงาน เปนตน 

2) เพ่ือใหผูเรียน พัฒนาทักษะเพ่ือการสื่อสารท้ัง 4 ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการ

เขียนเพ่ือสื่อสารและโตตอบดวยภาษาอังกฤษในท่ีทํางานได 

3) เพ่ือใหผูเรียน ไดฝกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานอยางถูกตองและเปนผูท่ีมีความ

ม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    2.1 เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนใหเหมาะสมและถูกตอง 

โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเนื้อหาในตําราใหมทุกบทโดยมุงเนนความชัดเจน กระชับ ทันสมัยและใชงานไดจริง 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาดวยการแสดงบทบาทสมมติ อีกท้ังผูเรียนจะ

ไดทําการฝกฝนการสื่อสารในขณะเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

2.2 เพ่ือพัฒนาใหการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยเนนการพัฒนาตามศักยภาพ

ของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีวิธีการดังนี้  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

1) จัดทําวิจัยในชั้นเรียนโดยความรวมมือของผูสอนแตละตอนเรียนในการเก็บคะแนนตามเกณฑการ

ใหคะแนน 

2) วิเคราะหขอสอบเพ่ือพัฒนารายวิชาและขอสอบ ปลายภาคใหมีความเสถียรในคาระดับความยาก

และความงาย   

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

  ฝกทักษะภาษาอังกฤษ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ท่ีใชในบริบทและ

สถานการณตางๆทางสังคมและอาชีพ   

Practice English listening, speaking, reading and writing skills used in various 

situations of academic and professional contexts 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 

 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไมมี ไมมี 6 ชั่วโมง / สัปดาห 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยผูสอนใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการ จํานวน 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 

2) มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ มีจิตสาธารณะ 

2.1 รับผิดชอบตอการเรียน การกระทําและความคิดของตนเอง 

2.2 รับผิดชอบตอการทํางานเปนกลุม 

3) มีภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

3.1 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 

4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

1.2 วิธีการสอน 

  1) จัดทําเอกสารคูมือการเรียน ปฐมนิเทศผูเรียนเพ่ือรับทราบกฎกติกาในรายวิชา อาทิ สิ่งท่ีควร

ทราบและพึงปฏิบัติ ปฏิทินวิชาการ ข้ันตอนในการทําโครงงาน เกณฑการประเมิน เปนตน 

  2)  มอบหมายใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน การทํากิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ ในชื่อ

กิจกรรม Be Smart ซ่ึงเปนงานกลุม  

  3)  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปรึกษาและประมวลปญหาจากการทํางานกลุม รวมถึงชี้แนะการ

ทํางานกลุม ใหผูเรียนเสนอแนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจากการทํางานเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการรับฟง

ความคิดเห็นผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 

  4) ผูสอนเปนตนแบบท่ีดีและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการเขาหองเรียนท่ีตรงเวลาของผูเรียน การสงงานครบตามกําหนดเวลา และการมี

สวนรวมในกิจกรรมและสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

1) มีความรูและเขาใจในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษา 

3) มีความรูท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 

3.1 การใชภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ 

3.2 การประยุกตใชความรูเพ่ืองานเขียนตาง ๆ ไดแก การเขียนกําหนดการ (Agenda) การ

เขียนรายงานการประชุม (Minute) และการเขียนรายงาน (Report) เปนตน 

3.3 ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อานและเขียน จากกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะเชิง

บูรณาการในสถานการณตาง ๆ  

4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิตไดอยางมี

คุณภาพ 

4.1 ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ไดจาก

ฐานขอมูลตาง ๆ ไดแก หนังสือและเว็บไซด 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

2.2 วิธีการสอน 

 1) ผูสอนใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ไดแก การบรรยาย การถามตอบ การอภิปราย

กลุม และการแสดงบทบาทสมมติ  

 2) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูและความ

เขาใจจากการทดลองสื่อสารตามสถานการณ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 1) สังเกตการณแสดงออกดานพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 2) การทดสอบยอย 

 3) ประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 4)  การสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 

2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได 

3.1 ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติดวยภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคมธุรกิจ

และสาขาวิชาชีพ 

 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 

          4.1 ประยุกตใชกลยุทธการเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจผานจดหมายอิเล็กทรอนิก   (e-

mail)   

4.2 ประยุกตใชสํานวนภาษาตามสถานการณตาง  ๆ เพ่ือส่ือสารไดอยางเหมาะสมและ

ถูกตอง 

5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค  

5.1 ตระหนักรูและปรับปรุงการเรียนและการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

 1) มอบหมายงานใหวิเคราะหและสังเคราะหกลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารตาม  

    สถานการณตาง ๆ  รวมท้ังใหลงมือปฏิบัติจริง 

 2) อภิปรายกลุมและนําเสนอ ผลงานโดยการแสดงบทบาทสมมติ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานการแสดงบทบาทสมมติ 

 2) การถามตอบในชั้นเรียนในระดับรายบุคคลและระดับกลุม  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 

2) สามารถริเริ่ม สรางสรรคแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได 

2.1 เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสรางสรรคสังคม 

3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

3.1 มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในช้ันเรียน สมาชิกในกลุมและผูสอน 

4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 

5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5.1 เปนผูรักการอาน 

5.2 ใชความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ได 

4.2 วิธีการสอน 

 - แสดงบทบาทสมมติเพ่ือสงเสริมการทํางานกลุมและเปนการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

 - มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนหมุนเวียนใหผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

4.3 วิธีการประเมินผล 

      - ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนในการแสดงบทบาทสมมติ 

 - สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียน 

 - พิจารณาจากผลงานตาง ๆ ท่ีมีความครบถวน ชัดเจน และตรงประเด็น 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2.1 คนควาขอมูลเพ่ือใชประกอบการนําเสนอผลงานได 

 1 ) สามารถใชภาษาในการส่ือสาร ถายทอดและแลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 2 ) สามารถนําเสนอและส่ือสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 

2.1 ใชภาษาอังกฤษเพ่ือสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ และเพ่ือศึกษาเนื้อหา
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ของขอมูลไดอยางถองแทและนําไปประกอบการดํารงชีวิตได  

3) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหา

ของตนเองไดอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนรูจากการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการวิเคราะหจาก

สถานการณการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูท่ีเรียนไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 1)  ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือแผนของโครงงานท่ีนําเสนอ 

 2)  ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 

 

 

-ปฐมนิเทศ 

-ศึกษาบทท่ี 1 Welcoming 

Guests 

 

 

3 

 

 

-ผูสอนอธิบายเนื้อหาของรายวิชา 

กิจกรรมและเกณฑการประเมินผล 

-อธิบายเนื้อหาเรื่องการตอนรับผูมา

เยือนดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเม่ือตอนรับผูมา

เยือน 

(1) 

 

2 

 

บทท่ี 1 Welcoming 

Guests 

(ตอ) 

 

 

 

3 

 

-อธิบายเนื้อหาเรื่องการตอนรับผูมา

เยือนดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเม่ือตอนรับผูมา

เยือน 

กิจกรรมทายบท 

(1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

 -ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนบทสนทนาการตอนรับผูมา

เยือน (งานคู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

3 

 

 

บทท่ี 2 Giving 

Instructions 

 

3 

 

 

-อธิบายเนื้อหาเรื่องการให

คําแนะนําดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเม่ือใหคําแนะนํา 

 

(1) 

4 บทท่ี 2 Giving 

Instructions 

(ตอ) 

3 

 

-อธิบายเนื้อหาเรื่องการให

คําแนะนําดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเม่ือใหคําแนะนํา 

กิจกรรมทายบท 

-ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนรายงานการใหคําแนะนํา

เรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ 1 เรื่อง 

(งานคู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

(1) 

5 บทท่ี 3 Inquires and 3 -อธิบายเนื้อหาเรื่องการตั้งคําถาม (1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

Replies 

 

 

 

 

 เพ่ือคนหาขอมูลและการโตตอบ

ดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเม่ือตั้งคําถาม

เพ่ือคนหาขอมูลและโตตอบได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

6 บทท่ี 3 Inquires and 

Replies 

(ตอ) 

 

 

3 

 

-อธิบายเนื้อหาเรื่องการตั้งคําถาม

เพ่ือคนหาขอมูลและการโตตอบ

ดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเม่ือตั้งคําถาม

เพ่ือคนหาขอมูลและโตตอบได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

กิจกรรมทายบท 

-ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนบทสนทนาการตั้งคําถาม

และการโตตอบโดยใหนักศึกษา

กําหนดเนื้อเรื่องดวยตนเอง 1 บท 

(งานคู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

(1) 

 

7 บทท่ี 4 Dealing with 

Arrangements 

3 -อธิบายเนื้อหาการรับมือและการ

จัดการงานในสํานักงานดวย

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษ 

(1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

-ฝกฝนการโตตอบเพ่ือการรับมือ

และการจัดการงานในสํานักงาน 

8 บทท่ี 4 Dealing with 

Arrangements 

 

3 -อธิบายเนื้อหาการรับมือและการ

จัดการงานในสํานักงานดวย

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการโตตอบเพ่ือการรับมือ

และการจัดการงานในสํานักงาน 

กิจกรรมทายบท 

-ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนรายงานการจัดการ 1 เรื่อง 

(งานคู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

(1) 

9 บทท่ี 5 In a Meeting 3 -อธิบายเนื้อหาการจัดการประชุม 

การเขียนวาระการประชุม การจัด

ประชุม และการเขียนรายงานการ

ประชุม 

-ฝกฝนการสื่อสารและการเขียนใน

สถานการณการจัดการประชุม การ

เขียนวาระการประชุม การจัด

ประชุม และการเขียนรายงานการ

ประชุม 

(1) 

 

10 บทท่ี 5 In a Meeting (ตอ) 

บทท่ี 6 Dealing with 

3 -อธิบายเนื้อหาการจัดการประชุม 

การเขียนวาระการประชุม การจัด

(1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

Reservation  ประชุม และการเขียนรายงานการ

ประชุม 

-ฝกฝนการสื่อสารและการเขียนใน

สถานการณการจัดการประชุม การ

เขียนวาระการประชุม การจัด

ประชุม และการเขียนรายงานการ

ประชุม 

กิจกรรมทายบท 

-ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนแผนงานการจัดประชุม 

(งานคู)  

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

-อธิบายเนื้อหาการจองใน

สถานการณตาง ๆ ดวยคําศัพท

และสํานวนภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการจองในสถานการณตาง 

ๆ  

11 บทท่ี 6 Dealing with 

Reservation (ตอ) 

บทท่ี 7 Reports 

3 -อธิบายเนื้อหาการจองใน

สถานการณตาง ๆ ดวยคําศัพท

และสํานวนภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการจองในสถานการณตาง 

ๆ 

กิจกรรมทายบท 

(1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

-ทําแบบฝกหัดทายบท 

งานเขียน 

-เขียนบทสนทนาการจองโดยให

นักศึกษากําหนดหัวเรื่องเอง 1 

เรื่อง (งานคู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

--การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

-อธิบายเนื้อหาการเขียนรายงาน

ดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการเขียนรายงาน 

12 บทท่ี 7 Reports (ตอ) 

บทท่ี 8 Giving a 

Presentation 

3 -อธิบายเนื้อหาการเขียนรายงาน

ดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการเขียนรายงาน 

กิจกรรมทายบท 

-ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนรายงาน 1 เรื่อง โดย

นักศึกษากําหนดหัวเรื่องเอง (งาน

คู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

-อธิบายเนื้อหาการนําเสนอ

(1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

ผลงานดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการนําเสนอผลงาน 

13 บทท่ี 8 Giving a 

Presentation (ตอ) 

3 -อธิบายเนื้อหาการนําเสนอ

ผลงานดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาอังกฤษ 

-ฝกฝนการนําเสนอผลงาน 

กิจกรรมทายบท 

-ทําแบบทดสอบทายบท 

งานเขียน 

-เขียนแผนการนําเสนอผลงาน

โดยนักศึกษากําหนด หัวเรื่องเอง 1 

เรื่อง (งานคู) 

การนําเสนอผลงานยอย 

-การแสดงบทบาทสมมติหนาช้ัน

เรียนของแตละกลุม 

 

(1) 

 

14 นําเสนอผลงานกิจกรรม

แสดงบทบาทสมมติ  

‘Role Play Activity’ 

(รอบท่ี 1) 

3 -นําเสนอผลงานกิจกรรมแสดง

บทบาทสมมติ กิจกรรม ‘Role 

Play Activity’ (รอบท่ี 1) 

(1) 

15 นําเสนอผลงานกิจกรรม

แสดงบทบาทสมมติ  

‘Role Play Activity’ 

(รอบท่ี 2) 

3 -นําเสนอผลงานกิจกรรมแสดง

บทบาทสมมติ กิจกรรม ‘Role 

Play Activity’ (รอบท่ี 2) 

(1) 

16 การสอบปลายภาค    (1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

 ภาคการเรียนที 1  

ปการศึกษา 2556 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนขอการ

ประเมินผล 

1.กิจกรรม Role 

Play Activity 

 

ขอ 1: 2.1,2.2, 

3.1 

ขอ 2: 3.1,3.2, 

3.3,4.1 

ขอ 3: 3.1,4.1, 

4.2,5.1 

- การทํางานเปนกลุม มี

การวางแผนงานและ

สามัคคี 

-ประเมินผลการแสดง

ตามเกณฑการใหคะแนน

(rubric) 

14, 15 15% 

 

 

 

2.กิจกรรมทายบท ขอ 1: 2.1,2.2, 

3.1 

ขอ 2: 3.1,3.2, 

3.3,4.1 

ขอ 3: 3.1,4.1, 

4.2,5.1 

- การสงงานตรงตอเวลา 

- การทํางานท่ีเสร็จ

สมบูรณและเรียบรอยทุก

บท 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 

13 

10% 

 

 

 

 

 

3.การเขาเรียน

อยางสมํ่าเสมอ  

ขอ 2: 3.1,3.2, 

3.3,4.1 

ขอ 3: 3.1,4.1, 

4.2,5.1 

ขอ 4: 2.1,3.1, 

5.1,5.2 

ขอ 5: 2.1,4.1 

-การเรียกขานชื่อทุกครั้ง

ท่ีมีการเรียนการสอน 

-การเขาเรียนโดยไมต่ํา

กวา 80%ของเวลา

ท้ังหมด 

 

 

1 - 15 10% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

4.การนําเสนอ

ผลงานยอย 

ขอ 1: 2.1,2.2, 

3.1 

ขอ 2: 3.1,3.2, 

3.3,4.1 

ขอ 3: 3.1,4.1, 

4.2,5.1 

 

-การทํางานกลุมอยางมี

ความรวมมือกันดีในกลุม 

-การแสดงบทบาทสมมติ

ในทุกครั้งหลังจบเนื้อหา

แตละบท 

2, 4, 6, 8, 10, 11, 

12, 13 

15% 

5.งานเขียน ขอ 1: 2.1,2.2, 

3.1 

ขอ 2: 3.1,3.2, 

3.3,4.1 

ขอ 3: 3.1,4.1, 

4.2,5.1 

-การปฏิบัติตามแนวการ

เขียน การใชสํานวนภาษา

ท่ีไดเรียน  

2, 4, 6, 8, 10, 12, 

13 

20% 

6. ทดสอบปลาย

ภาคเรียน 

ขอ 1: 2.1 

ขอ 2: 3.1,3.2, 

3.3 

 

- การสอบปลายภาค  30% 

 

 

4. รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรมระหวางการเรียนการสอนแสดงในเชิง Rubric ดังนี้ 

1. เกณฑการใหคะแนน Peer Review เพ่ือนประเมินเพ่ือน (10%) 

ผูเรียนจะประเมินงานจากกลุมอ่ืนในกิจกรรม 2 กิจกรรม ไดแก การแสดงบทบาทสมมติ (5%) และ

กิจกรรม Our Favorite Story (5%)  โดยใชเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

เนื้อหา

กิจกรรมหรือ

เปาหมาย 

คาคะแนน 

A 10-9 

คาคะแนน 

B 8-7 

คาคะแนน 

C 6-5 

คาคะแนน 

D 4-3 

คาคะแนน 

E 2-0 

1.ความเขาใจ

ในเนื้อหา 

2.ทักษะการ

-เขาใจ  

เนื้อหา และ

ประเด็นหลัก

-เขาใจเนื้อหา 

และประเด็น

หลักมาก 

-เขาใจเนื้อหา 

และประเด็น

หลักปาน

-เขาใจเนื้อหา 

และประเด็น

หลักเปน

-ไมเขาใจ

เนื้อหา และ

ประเด็นหลัก 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

พูดและออก

เสียง 

3.ความคิด

สรางสรรค

และความ

นาสนใจ 

อยางถองแท 

-การพูดและ

ออกเสียงท่ี

ชัดเจนทําให

เขาใจไดทันที 

-การนําเสนอ

งานท่ี

แสดงออกถึง

ความคิด

สรางสรรค

และเปนท่ี

นาสนใจจน

โดดเดนกวา

กลุมอ่ืน 

-การพูดและ

ออกเสียงท่ี

ชัดเจนเปนท่ี

เขาใจดี 

-การนําเสนอ

งานท่ี

แสดงออกถึง

ความคิด

สรางสรรค

และเปนท่ี

นาสนใจอยาง

มาก 

กลาง 

-การพูดและ

ออกเสียงปาน

กลาง 

-กานําเสนอ

งานท่ี

แสดงออกถึง

ความคิด

สรางสรรค

และเปนท่ี

นาสนใจใน

ระดับปาน

กลาง 

บางสวน  

-การพูดและ

ออกเสียงท่ี

พอจับ

ประเด็นไดแต

ไมมาก 

-การนําเสนอ

งานท่ีไมได

แสดงออกถึง

ความคิด

สรางสรรค

มากเทาท่ีควร

และไมคอย

นาสนใจ 

-การพูดและ

ออกเสียงไม

ชัดเจน ทําให

จับประเด็น

ไมได 

-การนําเสนอ

งานท่ีไมได

แสดงออกถึง

ความคิด

สรางสรรค

และไม

นาสนใจ 

 

2. เกณฑการใหคะแนนการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play Activity) (20%) 

เกณฑการให

คะแนน 

3 ดีมาก 2 ดี 1 พอใช 0 ตองการการ

ปรับปรุง 

1.การมีสวนรวม

และเตรียมพรอม 

มีความตั้งใจ

ตลอดการทํางาน

ในการทํางานกลุม

และการนําเสนอ

ผลงานกลุม 

มีความตั้งใจใน

การทํางานกลุม

และการนําเสนอ

ผลงานกลุม 

มีความตั้งใจอยู

บางในการทํางาน

กลุมและการ

นําเสนอผลงาน

กลุม 

ไมพบความตั้งใจ

ในการทํางานกลุม

และการนําเสนอ

ผลงานกลุมเลย 

2.การแสดงออก ถายทอด

ความรูสึกของตัว

ละครตามบทบาท 

สถานการณและ

แรงเสริมไดอยาง

ถายทอด

ความรูสึกของตัว

ละครตามบทบาท 

สถานการณและ

แรงเสริมไดดี 

ถายทอด

ความรูสึกของตัว

ละครตามบทบาท 

สถานการณและ

แรงเสริมไดใน

ถายทอด

ความรูสึกของตัว

ละครตามบทบาท 

สถานการณและ

แรงเสริมไดอยาง
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

เกณฑการให

คะแนน 

3 ดีมาก 2 ดี 1 พอใช 0 ตองการการ

ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ระดับพอใช ไมเต็มท่ี 

3.การวางแผน

งาน 

เปาประสงคของ

การทํางานบรรลุ

และมี

ประสิทธิภาพใน

การทํางานดีเยี่ยม 

เปาประสงคของ

การทํางานเปนไป

ดวยดีและมี

ประสิทธิภาพใน

การทํางานดี 

เปาประสงคของ

การทํางาน

คอนขางดี แตยัง

ไมเกิด

ประสิทธิภาพใน

เนื้องานมาก

เทาท่ีควร 

เปาประสงคของ

การทํางานไมดี 

และยังไมพบงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.การใชภาษา

ทาทาง ไดแก 

เสียง ทาทาง 

สายตา อุปกรณ

ประกอบฉาก 

และเสื้อผา 

การใชภาษา

ทาทางนา

ประทับใจ นา

ติดตาม ทําให

ผูชมเขาถึง

บทบาทตัวละคร 

การใชภาษา

ทาทางนาชื่นชม 

มีความสามารถใน

การแสดง 

การใชภาษา

ทาทางเปนท่ีนา

พอใจ 

การใชภาษา

ทาทางอยางไม

ม่ันใจ 

5.ความคิด

สรางสรรค 

การถายทอด

ความคิด

สรางสรรคดีเยี่ยม 

ทําใหงานแสดงดู

มีพลังแหง

ความคิด

สรางสรรค 

การถายทอด

ความคิด

สรางสรรคดี งาน

แสดงเปนท่ีนาชม 

การถายทอด

ความคิด

สรางสรรค

คอนขางดี 

การถายทอด

ความคิด

สรางสรรคยังไม

เต็มท่ี ไมเกิดการ

กระตุนผูชมให

ติดตาม 

 

คะแนนกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ คิดเปน 20% ประกอบดวย 

1. การนําเสนองาน (15%)  2. Script บทพูด (5%) 

ผูเรียนจับกลุม ๆ ละ 10 คน จากนั้นบูรณาการความรูจากทุกบทท่ีเรียนและสรางเปนบทบาทสมมติ

ท่ีเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน โดยท่ีผูเรียนจะสมมติอาชีพใด ๆ ก็ไดเพียงแตตองใชความรู
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

จากบทเรียน ผูเรียนตองสงบทพูด (script) ท่ีใชในการแสดงบทบาทสมมติทุกกลุม มิฉะนั้นจะไมไดรับ

คะแนนในสวนนี้ ในสวนการแสดงบทบาทสมมติ ผูเรียนตองใชภาษาอังกฤษในการแสดงบทบาทสมมติ

ตลอดท้ังเรื่อง บันทึกการแสดงและตัดตอตามความคิดสรางสรรคของผูเรียนแตละกลุม จากนั้นบันทึก

การแสดงในแผนซีดี ในสัปดาหท่ี 14 และ 15 ผูเรียนทุกกลุมตองนําเสนอผลงานในหองเรียนดวย

ภาษาอังกฤษ และตองสงแผนซีดีใหผูสอนดวย 

 

3. เกณฑการประเมินกิจกรรม Our Favorite Story (10%) 

คะแนน / หัวขอท่ี

ประเมิน 

2 1 0 

1. บทพูด Script ไมมองและไมใชบทพูด อานบทพูด 50% อานจากบทพูด 100% 

2. การใชภาษา เขาใจอยางชัดเจน คอนขางเขาใจและ

คอนขางชัดเจน 

ไมเขาใจและไมพบ

ความชัดเจน 

3. ความคลองแคลวใน

การส่ือสาร 

ระดับดี ปานกลาง นอยและไมพบ 

4. แนวคิด ชัดเจนและมีการอธิบาย

รายละเอียดอยางดี 

คอนขางชัดเจนและมี

การอธิบายรายละเอียด

อยูบาง 

ไมเปนท่ีเขาใจและไมมี

การอธิบายรายละเอียด

ประกอบ 

5. ความคิดสรางสรรค

ในการนําเสนอเรื่องราว 

ระดับดี ปานกลาง ไมพบ 

 

ผูเรียนจับคู (หรืออาจจับกลุมขนาดเล็ก จํานวน 3 – 4 คน แลวแตความเหมาะสมของขนาดตอน

เรียน) จากนั้นเลือกบทความ เรื่องราวจากหนังสือพิมพ หรือนิยายท่ีเคยอานมาแลว เรียบเรียงเรื่องราว

เปนภาษาอังกฤษและถายทอดเรื่องราวจากเอกสารท่ีอานดวยการพูดหนาช้ันเรียน เปนเวลาคู (หรือ

กลุม) ละไมเกิน 3 นาที ผูเรียนตองใชภาษาอังกฤษในการถายทอดเรื่องราว สมาชิกในกลุมทุกคนตอง

พูดหนาช้ันเรียน ในการนําเสนองานนั้น ผูสอนอาจเรียงตามลําดับเลขท่ีของผูเรียนหรือทําการตกลง

จัดลําดับการพูดตามสมควร โดยพิจารณาจากขนาดของผูเรียนหรือช้ันเรียนเปนสําคัญ 

 

เกณฑการประเมินผลงานเขียน (20%) 



170 
 

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

เกณฑการให

คะแนน 

4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช 1 ตองการการ

ปรับปรุง 

1.การปฏิบัติตาม

รูปแบบ 

ปฏิบัติตามรูปแบบ

ท้ังหมดทุกสวน 

ปฏิบัติตามรูปแบบ

เกือบจะครบทุก

สวน 

ปฏิบัติตามรูปแบบ

เพียงบางสวน 

 

ไมปฏิบัติตาม

รูปแบบ 

2.การใชสํานวน

ภาษาท่ีเรียน 

ใชสํานวนภาษา

ท้ังหมดท่ีเรียน 

ใชสํานวนภาษา

เกือบครบทุกสวน 

ใชสํานวนภาษา

เพียงบางสวน 

ไมใชสํานวนภาษา

ใด ๆ เลย 

3.เนื้อหา พบความสัมพันธ

กับหัวขอทุกสวน

และมีความชัดเจน 

พบความสัมพันธ

กับหัวขอเกือบตรง

ประเด็นทุกสวน 

พบความสัมพันธ

กับหัวขอบางสวน 

ไมพบความสัม 

พันธกับหัวขอเลย 

4.ไวยากรณ แตงประโยคดวย

ไวยากรณท่ีถูกตอง

ดีเยี่ยม 

แตงประโยคดวย

ไวยากรณท่ีถูกตอง

เกือบครบท้ังหมด 

แตงประโยคดวย

ไวยากรณท่ีถูกตอง

เพียงบางสวน

เทานั้น 

แตงประโยคไมพบ

ความถูกตองทาง

ไวยากรณเลย 

5.การใชภาษา

ถายทอดอยาง

เขาใจ 

เขาใจภาษาจาก

งานเขียนไดอยางดี

เยี่ยมและชัดเจน 

เขาใจภาษาจาก

งานเขียนไดเกือบ

ท้ังหมด 

เขาใจภาษาจาก

งานเขียนไดเพียง

บางสวน 

ไมสามารถเขาใจ

ภาษาจากงานเขียน

ไดเลย 

 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

คณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ. 2553. English for Occupations. โปรแกรมภาษาอังกฤษ. คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมมี 

    3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
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• เอกสารตํารา 

Carve, Kasloff Tina, and Fotinos, Bouglas Sandra., 1998.  Conversation Book 1-  

English in Everyday Life. America: Prentice Hall Regents.    

Crystal, David.  Making Sense of Grammar. England: Pearson Longman, 2005. 

Grant, David, and Mclarty, Robert., 2000. Business Basics. China: Oxford University  

press.  

Harding, Keith, and Henderson, Pual., 2002. High Season- English for the Hotel and  

Tourist Industry. Oxford: Oxford University Press. 

Hollett, Vicki., 1995. Business Opportunities. Oxford: Oxford University press.  

Jones, Leo., 2005. Let’s Talk 1 Student’s Book. Hong Kong: Cambridge University  

press.    

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. England: Cambridge University  

Press, 2007. 

Narkwachara, Napajaree, and Chareanpunsirikul, Nan., 2002. EN 303-General     

Conversation. Bangkok: Ramkhamhaeng University press.  

Phothongsunan, Sureepong., 2006. Intermediate to Advanced English for Hotel  

Business. Bangkok: Assumption University Press.  

Subaneg, Rapin., 2007.  EN 321- English in Office Work. Bangkok: 

Ramkhamhaeng University press.   

Saslow, Joan., 2002.  Workplace Plus Living and Working in English. Bangkok: 

 Rung Silp Printing Company Limited. 

• เว็บไซด 

[Online]. Available: http://www.eslgold.net/speaking/speaking_situations.html 

[Online]. Available: http://www.stickyball.net/grammar.html 

[Online]. Available: http://www.superteacherworksheets.com/actionverbs.html 

[Online]. Available: http://www.mes-english.com/worksheets/introduction.php 

[Online]. Available: http://www.englisch- hilfen.de/en/grammar/hilfsverben2.htm. 

[Online] Available: http://www.englishclub.com/english-for-work/airline-vocabulary.htm 

http://www.mes-english.com/worksheets/introduction.php
http://www.englishclub.com/english-for-work/airline-vocabulary.htm
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[Online] Available: www.customs.govt.nz/library/form/Passenger+Arrival/+Form 

[Online] Available: www.thaiflight.com 

[Online] Available: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3428721.stm. 

[Online] Available: http://www.swaypage.com/cytravel/facilities.html. 

[Online] Available: http://www.englishclub.com/english-for-work/hotel.htm. 

[Online] Available: http://www.dusitproduct.com/eng. 

[Online] Available: http:// unamsanantoniolab.com/eng/modals/requests_offers/ex1.htm. 

[Online] Available: http://custserv.gbwatch.com/?p=76. 

[Online]Available: http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

[On line]Available: http://www.esl-lab.com/school1/scholrd1.htm  

[Online]Available:http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/upperf2.html 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน

การสอน โดย 

 - การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน  

 - แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา  

 

     2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ดําเนินการดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลการประเมิน  

     3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลท่ีไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

- จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

http://www.customs.govt.nz/library/form/Passenger+Arrival/+Form
http://www.thaiflight.com/
http://www/
http://custserv.gbwatch.com/?p=76
http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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- การวิจัยชั้นเรียน 

 

     4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการตรวจผลงาน 

การอภิปรายกลุม ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 

- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูตามท่ีกําหนดในรายวิชา 

คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน 

      5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป 

- ปรับปรุงแนวการสอนทุกป 

สรุปการดําเนินงานในรายวิชาในภาคการศึกษา 2/2554 สงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนการ

สอนเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม     
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