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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการประกอบธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ ลักษณะของสัญญาต่างๆ
รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจตามประมวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการบริหารงานธุรกิจทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปประกอบอาชีพ และน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

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

 
                                                                                                        

                 กรกฎาคม  2560 
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สารบัญ 

 
หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป         4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ       5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      30 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    30 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา   2562302   
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   กฎหมายธุรกิจ  
           (ภาษาอังกฤษ)   Business Law 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์สุรศักดิ์  มั่นศรี          
    อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ ตอนเรียน B1,C1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9.1 วันที่จัดท า กรกฎาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 



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

 5 

 
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. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนๆที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในห้องเรียนตลอดเวลาเรียน และจัดให้
ค าปรึกษาผ่านทางอินเตอร์เนต โดยตั้งเป็นกลุ่มสนทนาใน Facebook   



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

 6 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม (เฉพาะรายที่ต้องการ) 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ณ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 1 ห้อง 1214  
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 1.1.2  มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ

จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน  
 1.2.1 จัดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข่าวที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการท า
ธุรกิจและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1.2.2 บรรยายประกอบการฉาย PowerPoint พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งหยิบยกประเด็นข่าวที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน 
 1.2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าห้องเรียน คะแนนการเข้าเรียนซึ่งพิจารณาจาก ความตรงต่อ
เวลา การแต่งกายและความประพฤติในห้องเรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมายและมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.3.2 สอบถามความเข้าใจในระหว่างการบรรยายเพื่อประเมินความเข้าใจเบื้องต้น 
1.3.3 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
2.1.2มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.1.3มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 

การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

2.1.4มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

2.2 วิธีการสอน 
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2.2.1 บรรยายประกอบ PowerPoint และเอกสารประกอบการเรียน 
2.2.2 การยกตัวอย่างและกรณีศึกษา (Case Study)  
2.2.3 การอภิปรายความรู้ร่วมกัน 
2.2.4 การจัดท ารายงาน น าเสนอรายงานกลุ่ม  

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 สอบถามในระหว่างเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความ

เข้าใจและการน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ 
2.3.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา 

 2.3.3 น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

 3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 

 3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน โดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วน าเสนอ
แนวคิดของกลุ่มหน้าห้องเรียน 

 3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษากรณีศึกษาจากสื่อต่างๆ ทั้งจาก Website และแหล่งอ่ืนๆ รวมถึง

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 3.3.1 การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพ้ืนฐานหลักวิชาการ 
3.3.2 การสามารถอ้างอิง หนังสือ เอกสาร ต ารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม 
3.3.3 ประเมินจากการทดสอบ ด้วยการสอบถามด้วยวาจาในห้องเรียน สอบกลางภาคและปลาย

ภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์  
3.3.4ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปอธิบายแก้ปัญหาจากปรากฏการณ์ทางสังคม 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
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4.1.2สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม 

4.1.3มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 การอภิปรายกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.2 มอบหมายภาระหน้าที่และมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
4.2.3 การน าเสนอรายงาน 
4.2.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 สังเกตจากการท างานร่วมกันในห้องเรียน 
4.3.2  การตอบค าถามในห้องรวมถึงมารยาทในห้องเรียน 
4.3.3  รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
4.3.4  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

                       5.1.1สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
                      5.1.2สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                       5.1.3สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ทีเ่หมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
                     5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการด าเนินงาน  

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
5.2.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 

และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษา การน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 หัวข้อการสอน 
- แนะน าบทเรียนและเป็นการ
สอบถามความรู้ พ้ื น ฐานทาง
กฎหมายธุรกิจแนะน าวิธีการ
เรียน การประเมินผล และการท า
ข้อสอบ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เข้ า ใ จ
หลักเกณฑ์ในการประเมิน เช่น
การแต่งกาย ความตรงต่อเวลา 
และพฤติกรรมในชั้นเรียน   
ความรู้ 
- นักศึกษามีความเข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลตามกฎหมาย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษามีการแสดงออกถึง
ความสนใจ และสามารถสืบค้น

3 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว
และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ 
แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ 
website ต่างๆเพ่ิมเติม 
2. ถามตอบความรู้พ้ืนฐานทาง 
กฎหมายธุรกิจและร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ต อ บ ค า ถ า ม ใน
ห้องเรียนได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษาสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้โดยมีการแบ่งหน้าที่
และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  

2 หัวข้อการสอน 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
ว่าด้วยเรื่องความสามารถในการ
ท าธุรกิจของบุคคลและองค์กร
ธุรกิจ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคลตามกฎหมายได้ 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต

 
 
1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 
 
 

 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสามารถของบุคคล
และนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารวบรวมศึกษา 
วิ เค ร าะห์ แ ล ะส รุ ป ป ระ เด็ น
เกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทต่างๆ
ตามกฎหมายได้ โดยการท างาน
ร่วมกันในห้องเรียน 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตอบ
ค าถามในห้องเรียนได ้

และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 

3 หัวข้อการสอน 
- กฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
สัญญาจ้างแรงงานและจ้างท า
ของ รวมถึ งความส าคัญ ของ
สัญญาดังกล่าวในการท าธุรกิจ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณ ค่ า  คุณ ธรรม  จ ริ ย ธ รรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตจาก
การกรณีศึกษาเกี่ยวกับสัญญา
จ้างประเภทต่างๆได ้
ความรู้ 
- นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน
ในการหาค าตอบเกี่ยวกับสัญญา
จ้างแรงงานและสัญญาจ้างท า
ของได้ 
ทักษะทางปัญญา 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถแยกแยะและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ สั ญ ญ า จ้ า ง ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ว่าเป็นสัญญา
จ้างประเภทใดตามกฎหมาย 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
น า เส น อป ระ เด็ น ส าคั ญ บ น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้

4 หัวข้อการสอน 
- ความส าคัญของสัญญาซื้อขาย
และกฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
การท าสัญญาซื้อขาย  ประเภท
ของสัญ ญ าซื้ อขาย สิท ธิและ

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

หน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลัก
ความสุจริตในการท าสัญญาและ
ผลของสัญญาที่ โดยฝ่ าฝืนต่อ
กฎหมาย/ไม่สุจริต 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญาซื้อ
ขาย หลักเกณฑ์ของสัญญาซื้อ
ขาย และสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ
และผู้ขายได ้
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่า
การซื้อขายทรัพย์ประเภทต่างๆมี
หลักเกณฑ์อย่างไร 
- นั กศึกษาสามารถวิ เคราะห์
ลักษณะฃองสัญญาซื้อขายใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น เข้ า กั บ ห ลั ก

พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

กฎหมายได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
น าเสนอประเด็นส าคัญของการ
ซื้อขายได้ 

5 หัวข้อการสอน 
ความส าคัญของสัญญาเช่าและ
กฎหมายว่าด้วยลักษณะของการ
ท าสัญญาเช่าทรัพย์ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจถึง

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การท าสัญญาเช่าโดยมีเจตนา
ทุจริตและผลที่เกิดขึ้น 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การท าสัญญา
เช่าทรัพย์ประเภทต่างๆ 
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสิทธิ
และหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญา
เช่าได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ อ ธิ บ าย 
วิ เค ราะห์ และป ระยุ กต์ ห ลั ก
กฎหมายเกี่ ยวกับการเช่ ากับ
ข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวันและ
ตามข้อเท็จจริงในข่าวได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือ
สืบค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆได้ตามท่ีมอบหมาย 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จ าก ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล /ข่ า ว
เกี่ยวกับการเช่าได ้

6 หัวข้อการสอน 
กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ซึ่ง
อธิบายถึงความส าคัญของสัญญา
เช่าซื้อ และลักษณะของสัญญา
เช่าซื้อ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- ส่งงานที่ ได้รับมอบหมายตรง
เวลาและมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญาเช่า 
ร ว ม ถึ งสิ ท ธิ แ ล ะห น้ าที่ ข อ ง
คู่สัญญาได้ 
ทักษะทางปัญญา 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
แยกแยะความแตกต่างระหว่าง
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขาย
เงินผ่อนได ้
- สามารถประยุกต์หลักกฎหมาย
เช่าซื้อเข้ากับการเช่าซื้อสินค้าใน
ท้องตลาดได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
-  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 

7 หัวข้อการสอน 
กฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
สัญญาจ้างแรงงานและจ้างท า
ของ รวมถึ งความส าคัญ ของ
สัญญาดังกล่าวในการท าธุรกิจ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษามีความตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้างตามกฎหมาย  
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญาจ้าง
แรงงานและสัญญาจ้างท าของ 
ร ว ม ถึ งสิ ท ธิ แ ล ะห น้ าที่ ข อ ง
คู่สัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีอยู่หลายฉบับด้วยกัน 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราห์ถึง
ความแตกต่างของสัญญาจ้าง
แรงงานและสัญญาจ้างท าของได้ 
- นั ก ศึ ก ษ า ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของปัญหาที่เกี่ยวกับ
การจ้างแรงงานซึ่งมีผลกระทบต่อ
สังคมอย่างมาก 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นั กศึ กษ าสามารถให้ ค วาม
ช่ วย เห ลื อ แล ะอ าน วยความ
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างานได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ยวกับ
การจ้างแรงงานและการจ้างท า
ของเพ่ิมเติมได ้

8 -หัวข้อการสอน 
สอบกลางภาค  1 ชั่ ว โมงและ
บรรยายใน เรื่ องลั กษณ ะของ
สัญญายืมในภาพรวม 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษาท าข้อสอบด้วยความ

3 สอบกลางภาค 1 ชั่วโมงและ
บรรยายในเรื่องลักษณะของ
สัญญายืมในภาพรวม 
1. บรรยายประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สุจริตและตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญายืม 
ร ว ม ถึ งสิ ท ธิ แ ล ะห น้ าที่ ข อ ง
คู่สัญญาได้อย่างดี 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายและให้
ค าแนะน าการท าสัญญากู้ยืมเงิน
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
และสามารถประยุกต์ใช้ในการท า
ธุรกิจได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถามโดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

9 หัวข้อการสอน 
- กฎหมายว่ าด้ วยการยืม  ซึ่ ง

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ร ว ม ถึ ง ก า ร กู้ ยื ม เ งิ น ซึ่ ง มี
ความส าคัญอย่างมาก 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษาตระหนักถึงความไม่
ถูกต้องของการเรียกดอกเบี้ ย
เงิ น กู้ ใ น อั ต ร า ที่ เ กิ น ก ว่ า ที่
กฎหมายก าหนดและผลที่ จะ
เกิดขึ้นจากการกกระท าดังกล่าว
ตามกฎหมาย 
ความรู้ 
- นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เข้ า ใ จ
หลักเกณฑ์ในการท าสัญญากู้ยืม
เงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได ้
 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์หลัก
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมมาใช้ใน
การเขียนสัญญากู้ยืมเงินที่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ 

ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถามโดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
ก ารที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย แ ล ะ
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูล กี่ ยวกับ
สัญญากู้ยืมเงินจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆได้ 
- นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เข้ า ใ จ
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก า ร ค า น ว ณ
ดอกเบี้ยตามสัญญากู้ได ้

10 หัวข้อการสอน 
กฎหมายว่าด้วยตัวการ ตัวแทน
แล ะน ายห น้ า  ซึ่ งอ ธิ บ ายถึ ง
หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน และ
ความรั บ ผิ ด ขอ งตั วการและ
ตัวแทน 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ลั กษณ ะของสัญ ญ า
ตัวการ ตัวแทนและนายหน้าได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ความส าคัญของการท าหน้าที่ใน
ฐานะตัวแทน และความรับผิด
ของตัวการในการกระท าของ
ตัวแทนในกรณีที่ยกขึ้นเป็นอุทธา
หรณ์ได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นั ก ศึ ก ษ า ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้มีการแบ่งกลุ่ม และ
จ าลองสถานการณืที่ มีการตั้ ง
ตัวการ ตัวแทนได้และสามารถ
อ ธิ บ า ย ถึ งห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ที่

ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถามโดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เกี่ยวข้องได ้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

11 หัวข้อการสอน 
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นั ก ศึ ก ษ า ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญและผลที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
องค์ประกอบของการท าธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผล
ตามกฎหมาย 
ทักษะทางปัญญา 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถามโดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาประยุกต์ความเข้าใจ
จากเนื้อหาที่เรียนไปใช้ในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
น า เสนอประ เด็ น ส าคั ญ ขอ ง
องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 หัวข้อการสอน 
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ซึ่งเป็น
ตราสารที่ ใช้ ในการธุรกิจทั้ งใน
ป ระ เท ศ แ ล ะธุ ร กิ จ ร ะห ว่ า ง
ประเทศ 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของ
ตั๋วเงินตามกฎหมาย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการเขียนตั๋วเงินหรือ
ก า ร ล งล าย มื อ ชื่ อ ใน ตั๋ ว เงิ น
ประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษาสามารถท างานกลุ่ม
เพ่ือสืบค้นและอธิบายถึงลักษณะ
ของตั๋วเงินได ้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถค้นหาตัวอย่าง

พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถามโดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ของตั๋วเงินจากแหล่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได ้

13 หัวข้อการสอน 
กฎหมายว่าด้ วยหุ้ นส่ วนและ
บริษัทซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่ส าคัญ
ของไทย ทั้งในส่วนของการจัดตั้ง 
การจัดการและความรับผิดชอบ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนัก
ถึงการด าเนินธุรกิจในลักษณะที่
เป็นธรรมาภิบาลได้ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง
ห้ า งหุ้ น ส่ วน และบ ริษั ท ต าม
กฎหมายได ้
- เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ ยวข้องกับห้ างหุ้ นส่วนหรือ
บริษัทได้ 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 
 

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 



มคอ. 3 

 29 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ ได้ รับมอบหมายกลุ่ มที่
มอบหมายให้จ าลองการจัดตั้ ง
องค์กรทางธุรกิจที่มีความสนใจ
ตามหลักกฎหมายที่ได้ศึกษา 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

14 หัวข้อการสอน 
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนในการ
จดทะเบี ยนจัดตั้ งบริษั ทตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถามโดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตัวอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

15 - หัวข้อการสอน 
สรุปเนื้อหาต่างๆที่บรรยายมา
ทั้ งหมดและเพ่ิมเติมกฎหมาย
พิเศษที่ส าคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจ เช่น เจรจาและการร่าง
สัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณ ค่ า  คุณ ธรรม  จ ริ ย ธ รรม 

3 1. เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint 
2. ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากค า
พิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/
ข่าวทาง Internet  
3. สรุปและซักถาม โดยให้
นักศึกษาค้นหาค าตอบ/ข้อมูล
กรณีศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือตอบ
ค าถามในระหว่างเรียนได้ 

1. ต ารารายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
2. สื่อการน าเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point) 
3. มีกรณีศึกษาโดยการยกตวัอย่าง 

 อ.ภิญโญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวมศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญ
จากพ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทักษะความสั ม พันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
น า เสนอประ เด็ น ส าคั ญ ขอ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

อิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและสั งคมของ
ระบบสารสนเทศ 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

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

- การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
มารยาทในห้องเรียนและเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน  

- และการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ (รหัสวิชา 2562302) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียบเรียงโดย 
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 รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืน 
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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 

- ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่องหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี  1/2560 
 
 
 

รหัสวิชา   3632103  ชื่อรายวชิา การเงินธรุกิจ 
                         Business Finance 

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
อาจารย์ณัฐพงศ์  โกสุมาศ 

อาจารยว์รรณจันทร์  สิงห์จาวลา 
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คํานํา 

 
 

  รายละเอียดรายวิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance) รหัสวิชา 3632103 เป็น
การจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการเงินธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหารลูกหน้ีการค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่ง
เงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 
                                                                                  

   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
                                                              คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

                     กรกฎาคม 2560 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมลูทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        5 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ        6 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       7 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      22 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    23 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    3632103   การเงินธุรกิจ (Business Finance) 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อังคณา    โสภารัตนกุล 
    4.2  อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์ณัฐพงศ์  โกสุมาศ       ตอนเรียน D1 

อาจารย์วรรณจันทร์        สงิห์จาวลา   ตอนเรียน E1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    9.1  วันที่จดัทํา    1 ธันวาคม 2559     
    9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  1 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการเบ้ืองต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  
 3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการดําเนินการของธุรกิจ  
 4.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจ  
    
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพ่ิมมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้นําใช้ในการวางแผนการจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนของธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของกิจการ 
  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา  
      
เป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน 
มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหารลกูหน้ีการค้า  การบริหาร
สินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 
       Goal, and financial ethics, financial analysis, planning and forecasting in finance,  
the time value of money, working capital management, cash  management, account 
receivable management , inventory management,  capital budgeting, source of funds,  
cost of capital, capital structure, dividend policy. 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนที่ ไม่สามารถทําการ
สอนได้ หรือตามที่ผู้ เรียน
ร้องขอ เพ่ือทบทวนความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ให้ มี ค ว า ม
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร 
 - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

   1. มีความซื่อสัตย์สจุริต เสยีสละไม่เอารัดเอาเปรยีบผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2  วิธีการสอน 

1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม 
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมทั้งสรุปผลการใช้จ่ายและวาง

แผนการใช้จ่ายในเดือนถัดไป 
4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเน้ือหาวิชา   

    1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 
2. ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนรว่มของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการทํากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมทีแ่สดงออก 
4. ประเมินจากงานที่ทําส่งในแต่ละคร้ัง ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

2. ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
  2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัของศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  3. มคีวามรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 
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  4. มคีวามรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมท้ังมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
    
     2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคําถามท้ายบทเรยีน 
3. ทํากิจกรรมในช้ันเรียน       

     2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย และการสอบระหว่างภาค 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝกึปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัด

ทบทวน เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
 
 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     1)  1. สามารถสืบค้น ประเมินข้อมลู จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
     2)  มคีวามคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 
      3)  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทําให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
     

3.2 วิธีการสอน 
1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ

ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทํารายงานที่เก่ียวกับการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและ

นําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเด่ียว เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทําการวิเคราะห์
ทางการเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้อมทั้งนําเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 
    3.3 วิธีการประเมินผล 
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ประเมินจากการนําเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถทํางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม 

 3. มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
พัฒนาตนเองและอาชีพ 

        
 4.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายให้ทํารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาท่ี
กําหนด 

2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ร่วม
พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป็นในวิชาที่เรียน       
     4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการตอบคําถาม การปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน การเป็นผู้นําในการ
ทํางาน  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลกัคณิตศาสตร ์สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

 2. สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและขอ้มูลอ่ืน 

4. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน 
     
    5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-
learning และการทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
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2. กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง 
 
     5.3 วิธีการประเมินผล  

1. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ            
 - ความหมายของการเงินธุรกิจ  
- โอกาสในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเงิน  
- รูปแบบองคก์รธุรกิจ  
- หน้าทีแ่ละบทบาทของผู้จัดการการเงิน  
- เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ  
- แนวโน้มทศิทางด้านการเงินธุรกิจใน
ปัจจุบัน  
Learning Outcome 
1.นักศึกษาสามารถวางแผนรายรับรายจ่าย
ของตนเองได้ 
2.ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทาง
การเงิน 
3.ทราบถึงรูปแบบองค์กร และโอกาสใน
การประกอบอาชีพทางการเงิน 

3 
 
 

1. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในการเรียนการสอนและเกณฑ์การให้
คะแนน 
2 . แนะนําวิธีการเรียนการสอนและ
อธิบายเนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน 
และ เวปไซด์ เพิ่มเติม 
3. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ทิศทางการเงินในปัจจุบัน 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารการใช้จ่าย
ส่วนตัว 
5. ให้นักศึกษาจัดทําบัญชีรับ-จ่ายส่วน
บุคคลโดยมีการจดบันทึกเป็นระยะเวลา 
3 เดือน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
3.3 

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาว
ลา 

2 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน  
- งบการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1.1,1.2,1.4 
2.1 

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

- ส่วนประกอบของงบการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 

รูปแบบการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นหารูปแบบ
และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินแล้วให้
สรุปและส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมทั้งกําหนดให้
นักศึกษาส่งงานในอาทิตย์ถัดไป 

วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

3.1,3.2,3.3 จันทร์ สิงห์จาวลา 

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

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
2. มอบหมายงานให้ นักศึกษาทําการ
วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.4 
2.1 
3.1,3.2,3.3 

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 

4 บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงการคํานวนและหลักในการเขียน
วิเคราะห์การรวมทั้งการเขียนรายงาน
ทางการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์งบการเงิน 
2. มอบหมายงานให้ นักศึกษาทําการ
วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน และเขียน
รายงานทางการเงินส่งในชั้นเรียน 

1. ตําราการจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 
2. กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.4 
2.1 
3.1,3.2,3.3 

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

5 บทที่ 3 การวางแผนและการพยากรณ์
ทางการเงิน 
- การพยากรณ์ทางการเงิน 
- งบประมาณทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงวิธีการจัดทํางบประมาณและ
สามารถจัดทํางบประมาณทางการเงินได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การพยากรณ์ทางการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 

6 บทที่ 4 การบริหารเงนิทุนหมุนเวียน 
- ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน  
- ความสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน สภาพ
คล่องความเสี่ยง และ กําไร  
- ลักษณะของผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน 
- ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนรวมทั้งสามารถนําการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินมาประยุกต์ในการ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

7 บทที่ 5 การจัดการเงนิสด 
- การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
- ระบบของการชําระเงิน     
- ระบบการจัดเก็บเงิน 
- จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเงิน 
- ประเภทของระบบการจัดเก็บเงิน  
- วงจรการจัดการเงินสด  
Learning Outcome 
สามารถนําวงจรเงินสดมาใช้ในการจัด
การเงินสดของบริษัทได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

 อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 

8 บทที่ 6 การบริหารลูกหนี ้
- การบริหารลูกหนี้  
- นโยบายสินเชื่อที่สําคัญ 
- การติดตามและประเมินผลการบริหาร
ลูกหนี้การค้า   
Learning Outcome 
ทราบถึงการจัดชั้นหนี้และการบริหาร
ลูกหนี้ในหลากหลายรูปแบบ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสินเชื่อในปัจจุบัน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแสดงบทบาท
สมมติในประเด็นการบริหารลูกหนี้ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 

9 บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
- ปัจจัยทีม่ากําหนดปริมาณสนิค้าคงเหลือ 
- ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสินค้าคงเหลือ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

Order Quantity : EOQ)  
- ส่วนลดปริมาณ (Quantity  Discounts) 
- Safety Stock (SS) หรือสินค้าคงเหลือที่
มีไว้เพื่อความปลอดภัย  
- ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ (Benefit of 
Inventory)   
- การวัดประสิทธิภาพของการจัดการสินค้า
คงเหลือ 
Learning Outcome 
1.ทราบถึงวิธีการคํานวณ และรูปการ
บริหารสินค้าคงคลัง 
2.สามารถนําการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหาร
สินค้าคงคลัง  

กรณีศึกษาเปรยีบเทียบ 2 บรษิัทและ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

Power point  

10 บทที่ 8 ต้นทนุเงนิทนุ  
- ต้นทุนแต่ละแหล่งเงินทุน 
- ต้นทุนถัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) 
- ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost of 
Capital: MCC)    

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

Learning Outcome 
สามารถคํานวนหาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย
ได้  

ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

 

11 บทที่ 9 มูลคา่เงินตามกาลเวลา 
- แนวคิดเบื้องต้นของมูลค่าของเงินตาม
เวลา และอัตราดอกเบี้ย  
Learning Outcome 
สามารถคํานวนหามูลค่าเงินเมื่อเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
มูลค่าของเงินเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าแนวคิด
เรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 

12 บทที่ 9 มูลคา่เงินตามกาลเวลา (ต่อ) 
- มูลค่าเงินตามเวลา 
- มลูค่าอนาคต  
- มลูค่าปัจจุบัน  
Learning Outcome 
1.ทราบถึงวิธีการคํานวณมูลคา่ในอนาคต
และมูลค่าปัจจบุัน 
2.สามารถคํานวณหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  
3.สามารถคํานวนหาผลตอบแทนจากการ

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนในการลงทุนจากการลงทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ  
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมสง่ให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

ลงทุนหลังหักต้นทุนได้ 

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

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าเครื่องมือ
ที่ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและ
วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาวลา 

14 บทที่ 11 นโยบายเงินปนัผล  
- ความหมายของเงินปันผล                     
- ความหมายของนโยบายเงินปันผล  
- ทฤษฎีเงินปันผล  
- ปัจจัยที่กําหนดนโยบายเงินปันผล 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
นโยบายเงินปันผล 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าปัจจัยที่
กําหนดนโยบายเงินปันผลและแนวคิดใน
การจ่ายเงินปันผลพร้อมทั้งนําเสนอหน้า

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาว
ลา 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวขอ้การสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

- ประเภทของการจ่ายเงินปันผล  
- ผลกระทบการจ่ายหุ้นปันผลที่มีต่อผู้ถือ
หุ้น   
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผล 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการในการจ่ายเงิน
ปันผล   

ชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

15 ประมวลความรู้รวบยอด 
Learning Outcome 
สามารถสรุปความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดได้
และสามารถเขยีนรายงานการวิเคราะห์ทาง
การเงินได้ 
 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์การเขียนรายงานทางการเงิน
ของเพื่อนกลุ่มอื่น พร้อมทั้งส่งรายงาน
การวิเคราะห์ทางการเงิน 
3. ส่งบัญชีรายรับรายจา่ย 
 
 
 

1. ข้อคําถามสําหรับ
การทดสอบความรู้
ของนักศึกษา 
2. รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน
ของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม 

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

อ.ณัฐพงศ์ โกสุ
มาศ อ.วรรณ
จันทร์ สิงห์จาว
ลา 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. รายงานการวิเคราะห์
งบการเงิน 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
3 . ประ เมิ น จากการนํ า เสนอ ใน
รู ป แบ บ ราย งาน พ ร้ อ ม ทั้ ง ส อ บ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
4 . ประเมินจากงาน  /กิจกรรม  /
ก รณี ศึ ก ษ า  / ร า ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
5 . ป ร ะ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน
ห้องเรียน  เช่น  การมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม  
6.ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิค
ก า ร นํ า เส น อ โด ย ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

5 
 

25% 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ต้อง
มีความซ่ือสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงาน

2-14 
 

20% 
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กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ข อ ง ผู้ อื่ น ม า เ ป็ น ข อ ง ต น  เ ช่ น
แบบฝึกหัดทบทวน  เพื่ อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา  
4 . ประ เมิ น จากการนํ า เสนอ ใน
รู ป แบ บ ราย งาน พ ร้ อ ม ทั้ ง ส อ บ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
6 . ป ร ะ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน
ห้องเรียน  เช่น  การมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม   

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

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-14 
 

15% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

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

16 40% 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

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

2.2  Monthly Review จัดทําโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.3  ข้อมูลสถิติประจําปี 2545-2551(Fact book 2002-2008) จัดทําโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์          

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
2.4  วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดทําโดย : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ     
     หนังสือทุกเล่มที่เก่ียวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน  

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การฝึกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน เพ่ือกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
  - ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

     - ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
         - ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

     ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี  1/2560 
 
 
 
 

รหัสวิชา 3642101     ชือ่รายวิชา (ภาษาไทย)    หลักการตลาด 
                                  (ภาษาอังกฤษ)      Principles of Marketing  

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา 
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คํานํา 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing) 
รหัสวิชา 3642101 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  การต้ังราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย  การกระจาย
สินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของนักการตลาด   

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

14 กรกฎาคม  2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3642101       ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  หลกัการตลาด    
                                                (ภาษาอังกฤษ)  Principles of Marketing     
2. จํานวนหนว่ยกิต 
     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. นุสรา ลาภภูวนารถ   
     อาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา  ตอนเรียน C1 และ D1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 

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

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

ไม่ม ี
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดทํา 8 สิงหาคม 2559    
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  14 กรกฎาคม  2560 
      
 



 

 5

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาวิชาทางการตลาด 
   2. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
     3. เพ่ือให้นักศกึษานําเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพ่ือให้เน้ือหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเน้ือหา  

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  
แนวคิดพ้ืนฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาด
เป้าหมาย การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การต้ังราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด  
 

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

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้  หรือ
ตามท่ีผู้เรียนรอ้งขอ เพ่ือ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคีวามชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ 
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปั ญ ห า ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ท า ง ธุ ร กิ จ 
   1.2 วิธีการสอน  
   (1)  กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
          (2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

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

ผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
   1.3 วิธีการประเมินผล     
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย  
   (2)  ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

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

ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
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2. ความรู ้
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
   2.2 วิธีการสอน 

(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหารายวิชาหลักการตลาด   

( 2 )   บ ร ร ย า ย จ า ก สื่ อ  Power Point พ ร้ อ ม ย ก ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ ก อ บ 
  (3)  มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าช้ันเรียน     
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

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

ห้องเรียน เช่น  แบบฝกึหัดทา้ยบทเรียน และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา   
  3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ  
  3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม  
  3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทําให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
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 3.2 วิธีการสอน 
(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหารายวิชาหลักการตลาด   
          (2)  สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
      (3)  สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ    
 (4)  กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจดัทํารายงานทางด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
 (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

(2)  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
(4)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาด

ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของ

กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ

ทีม 
  4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

พัฒนาตนเองและอาชีพ     
4.2 วิธีการสอน         

 (1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
    4.3 วิธีการประเมินผล        
 (1)  ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน  

(2)  ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และการเป็นผู้นํา ผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา      
  5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
  5.2.2 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.3.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
  5.3.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน 

5.2 วิธีการสอน 
         (1)  มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 
และการทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
 (2)  กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
    5.3 วิธีการประเมินผล       

(1)  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2)  ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

1 แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล 
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิด
ทางการตลาด 
- ความหมายของตลาด            
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ 

3 1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน และ website เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

2 ความหมาย ความสําคัญและแนวคิด
ทางการตลาด 
- แนวคิดหลักทางการตลาด 
- ความหมายของการจัดการการตลาด 
- กระบวนการจัดการการตลาด    
Learning Outcome         
  ยกตัวอย่าง กระบวนการจัดการการตลาด 
ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ พร้อมกับอธิบาย
เหตุผลประกอบได้ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด  
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

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

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

3 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สภาพแวดลอ้มภายนอก 
- สภาพแวดลอ้มภายใน 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาด โดยนําเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2 . ให้นั กศึกษาวิ เคราะห์กรณี ศึ กษาเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

4 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ SWOT 
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ 
- จัดทําตารางสรุปวิเคราะหฺ SWOT 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา SWOT เพื่อฝึก
คิด  วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 
 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   



มคอ. 3 

 12 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

5 การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาด
เป้าหมาย และการกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด 
- ขั้นตอนการแบ่งส่วนตลาด  การกําหนด
ตลาดเป้าหมาย และการกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในราคา 
โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 
 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

6 การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาด
เป้าหมาย และการกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด 
- การกําหนดตลาดเป้าหมาย 
- การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
- การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด 
 
 
 
 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด  
ฝกึวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการแบ่ง
ส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย และ
การกําหนดตําแหน่งทางการตลาด โดย
นําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ  

7 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจัยการตลาด    
- ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัย 
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
- การวิจัยตลาด 
- กระบวนการวิจัยการตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด  โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกําหนดปัญหาการวิจัย มา 
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

8 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค 
-  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
-  กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ
สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่
ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนําเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ  

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

9 ผลิตภัณฑ์ 
- ความหมายของผลิตภัณฑ์ 
- ระดับของผลิตภัณฑ์ 
- ลําดับชั้นของผลิตภัณฑ์ 
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
 
Learning Outcome 
  ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
พร้อมยกตัวอย่างและนําเสนอผลิตภัณฑ์ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาคํานวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

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

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ  

 

11 ราคา 
- แนวความคิดเรื่องราคา 
- ความสําคัญของราคา 
- ขั้นตอนการตั้งราคา 
- การกําหนดนโยบายราคาและกลยุทธ์ราคา 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ราคา โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคํานวณการกําหนดราคาโดยวิธีต่างๆ 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

12 ช่องทางการจัดจําหน่าย 
- ลักษณะของช่องทางการ 
จัดจําหน่าย 
- ความจําเป็นของคนกลางทางการตลาด 
- หน้าที่ของช่องทางการจัดหน่าย 
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จําหน่าย 
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ช่องทาง 
- การออกแบบช่องทางการจัดจําหน่าย 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

- การจัดการช่องทางการจัดจําหนา่ย 
- การกระจายสินค้าและการจัดการ 
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ช่องทางการจําหน่าย โดยนําเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสําคัญ  

13 การส่งเสริมการตลาด 
- ความหมายและความสําคัญของการ
ส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด 
- เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด 
- การกําหนดงบประมาณการส่งเสริม
การตลาด 
- ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ
การส่งเสริมการตลาด  
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด โดยนําเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยบุคคล 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การตลาดทางตรง      
    
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด โดยนําเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ 

3 1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่ งกลุ่ม วิ เคราะห์กรณี ศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน  
พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

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

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด 
- จรรยาบรรณของนักการตลาด 
 
Learning Outcome 
- ผู้ เรียน ได้ความ รู้ความ เข้ าใจ ใน เรื่อ ง
การตลาดเพื่อสังคม 
- ยกตัวอย่างองค์การที่มีจริยธรรรมทาง
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
- วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์การ หาก
ดําเนินงานโดยไม่มีจริยธรรมหรือละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

16                                                  สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์    

ที่ประเมิน
สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4  

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าท่ี  ท่ีได้รับ
มอบหมายรายก ลุ่มและ
บุคคล  

1-15 10% 

2. กิจกรรม/งานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  
2 .ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายรายก ลุ่มและ
บุคคล  
3.ประเมินจากงาน/กิจกรรม
ต่ า ง ๆ  ท่ี ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
นักศึกษาฝึกปฏิบั ติ ต้องมี
ความซ่ือสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตน เช่น แบบฝึกหัดทบทวน 
เ พ่ื อ วั ด ค วาม เข้ า ใจ ขอ ง
นักศึกษา/ การเขียนสรุป
ความ รู้ความเข้าใจ  Mind 
Map 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน  เช่น  การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์    
ที่ประเมิน

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  
2 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายรายก ลุ่มและ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา/การเขียนสรุป 
Mind Map เ พ่ื อ วั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน  เช่น  การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม

1-15 30% 

4. รายงานและการ
นําเสนอ 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายรายก ลุ่มและ
บุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ท่ี
ได้ รับมอบหมาย  มีความ
ซ่ื อสั ต ย์  ไม่ ทุ จ ริต  ไม่ นํ า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตน 
5. ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน  
การเป็นผู้นําและผู้ตามใน

1-15 
 

20% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์    
ที่ประเมิน

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม 
ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม 
6 . ป ระ เมิ น จ าก ผล ก าร
สืบค้นเทคนิคการนําเสนอ
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม   

5. สอบปลายภาค 
 

2.1.1 ,2.1.2, 2.1.3 
 3.1.2 
 

ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

16 40% 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด. (2559). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ   
2.1  วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543). หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ :            

เพียร์สัน  เอ็ดดูเคช่ัน  อินโดไชน่า. 
2.2  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ :  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์  

จาํกัด. 
2.3  หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
 3.1  http://www.marketeer.co.th/ 

3.2  http://www.brandage.com 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
3. การปรับปรงุการสอน     

 นําผลท่ีได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้น
นักศึกษาเป็นสําคัญ 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนที่  1/2560 
 
 

 
รหัสวิชา 3652205  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น  
                           (ภาษาอังกฤษ) Introduction to Business Programming 

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะล ิ

 
 
 



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

 2

คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชาการเข ียนโปรแกรมทางธ ุรก ิจ เบื ้องต ้น  (Introduction to Business 
Programming) รหัสวิชา 3652205 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื ้องต้น ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ คําสั่งนําเข้า การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ข้อมูล
แบบชุด ตัวช้ี ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 

ในภาคการศึกษานี้ผู้สอนได้วางแผนดําเนินการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม ซึ่งจะ
ใช้ สื่อการสอน ตํารารายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น สื่อ PowerPoint รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น และเว็บไซต์ Programming.in.th | Online Challenge ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรมโปรแกรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนด้วยการเรียนรู้ได้ด้วยตอนเอง
นอกเวลา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับน้ีใช้ประกอบใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนําเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น 

 
 

                                                  
 

 
 

                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

                             กรกฎาคม 2560 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 33 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 34 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา  3652205 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น 
                                              (ภาษาอังกฤษ)  Introduction to Business Programming 
    2. จํานวนหน่วยกิต 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ ตอนเรียน A1, B1 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรัง 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

   วันที่จัดทํา 15 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เก่ียวกับรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับงานด้านธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคําสั่งนําเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ชนิด
ของข้อมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ คําสั่งเง่ือนไข คําสั่งวนซ้ํา ข้อมูลแบบ
ชุด ตัวช้ี โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 
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3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการฝึกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กได้ 

4. เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพ่ือปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 

2. เพ่ือให้เน้ือหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม 
3. เพ่ือให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา  

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  
หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของ

ภาษาคอมพิวเตอร์ คําสั่งนําเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการ
และนิพจน์ คําสั่งเง่ือนไข คําสั่งวนซ้ํา ข้อมูลแบบชุด ตัวช้ี 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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคีวามชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผา่น
ไลน์แอปพลิเคชัน หรือเฟสบุ๊ค 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายทีต้่องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 

 



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

 6

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

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

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็น

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

1.2 วิธีการสอน  
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2) การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ

การสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรยีนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
เพ่ือนําไปปรับแก้ไข 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

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

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

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

 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2 วิธีการสอน   
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน 
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน 
(5) การเรียนรูร้่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือแข่งขันเพ่ือ

ขอรับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นําเสนอ 
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

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

 3.2 วิธีการสอน   
(1) ใหผู้้เรียนศกึษากรณีศึกษา การวิเคราะห์ลักษณะการพัฒนาโปรแกรม 
(2) การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมตัวอย่าง 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นการพัฒนาโปรแกรม 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (1)  สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

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

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การ นําเสนออย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
 (1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการพัฒนา
โปรแกรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้าน
การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นเพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ 
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     5.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการพัฒนาโปรแกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
 (2) วัดและประเมินจากผลการสบืค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 (3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย กรณีศกึษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
หลักการพัฒนาโปรแกรม 
-ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
-รูปแบบการเขยีนโปรแกรม 
-เทคนิคการเขยีนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง 
-ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
-รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด 
-ผังงาน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม
 

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยใช้
ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม รหัส
เทียมหรือซูโดโค้ด และผังงาน 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญใน
หลักการพัฒนาโปรแกรม 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

2 
 

- หัวข้อการสอน 
โครงสร้างโปรแกรม  
-โครงสร้างของภาษา 
-กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรม
ภาษา 
-การดําเนินงานโปรแกรม 
-ชนิดของข้อมูล 
-ตัวแปร 
-ค่าคงที ่
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น
ของโครงสร้างโปรแกรม  

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube  
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

1, 4 4 (1) 



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ
โครงสร้างโปรแกรม  
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

3 
 

- หัวข้อการสอน 
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล 
-ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล 
-ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์ 
-ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการรับและ 
แสดงผลข้อมลู 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยฟังก์ชั่นการรับ
และแสดงผลข้อมูลได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
 
 

โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
การจัดรูปแบบของข้อมูล 
-การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์ 
-การจัดข้อมูลนําเข้า 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของข้อมูล 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดรูปแบบของ
ข้อมูลได้ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

5 
 

- หัวข้อการสอน 
นิพจน์และตัวดําเนินการ  
-นิพจน์ 
-ตัวดําเนินการ 
-ขั้นตอนการทํางานของตัว
ดําเนินการ 
-ตําดําเนินการกับลําดับ
ความสําคัญ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนิพจน์และตัวดําเนินการ 
 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยนิพจน์และตัว
ดําเนินการได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของนิพจน์และตัว
ดําเนินการ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

6-7 - หัวข้อการสอน 
คําสั่งเงื่อนไข  
-ตัวดําเนินการเปรียบเทียบและ
ตรรกะ 
-คําสั่ง if/if else 
-คําสั่ง switch case 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคําสั่งเงื่อนไข  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยคําสั่งเงื่อนไขได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสัง่เงื่อนไข  
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

8-9 - หัวข้อการสอน 
คําสั่งการวนซ้ํา  
-คําสั่งการวนซ้าํ 
-คําสั่งการออกจากการวนซ้ํา
และดําเนินการต่อไป    
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคําสั่งการวนซ้ํา  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยคําสั่งการวนซ้ํา  
ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสัง่การวนซ้ํา  

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
 

และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ได้ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

10-11 - หัวข้อการสอน 
ข้อมูลแบบชุดและสตริง  
-ข้อมูลแบบชุดและการประกาศ
ตัวแปรแบบชุด 
-ข้อมูลชุดและฟังก์ชั่น 
-ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ 
-การส่งผ่านตัวแปรแบบชุดไปยัง
ฟังก์ชัน 
-การใช้ฟังก์ชั่นและโปรแกรมย่อย
-การอ่านค่าและแสดงผลค่าของ
สตริง 
-การผสมผสานการใช้งานฟังก์ชั่น
กับการทํางานในธุรกิจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลแบบชุดและสตริง  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลแบบชุด
และสตริงได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของข้อมลูแบบชุดและ
สตริง 

เนื้อหาการเรียนการสอน 
 

ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

12 - หัวข้อการสอน 
ตัวแปรชี้หรือตัวชี้ 
-พื้นฐานและการทํางานของตัวชี้ 
-การประกาศตัวแปรประเภทตัว
ชี้ 
-ตัวชี้และฟังก์ชั่น 
-ตัวชี้กับแถวลําดับ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแปรชี้หรือตัวชี้ 
ทักษะทางปญัญา 
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนย์กลางการเรียนรู้

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

คอมพิวเตอร์ด้วยตัวแปรชี้หรือตัว
ชี้ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของตัวแปรชี้หรือตัวชี้ 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

 การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

13-14 - หัวข้อการสอน 
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
-โครงสร้างและฟังก์ชั่น 
-ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง 
-แถวลําดับของโครงสร้างข้อมูล 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

-แฟ้มข้อมลู 
   การสร้างแฟ้มข้อมูล 
   การประมวลผลแฟ้มข้อมลู 
   การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยแฟ้มข้อมูล
เบื้องต้น 
 
 

มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้ 

15 - หัวข้อการสอน 
- ผู้เรียนนําเสนอโปรแกรม/
โครงการย่อยประจําภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
ตามองค์ประกอบและข้อกําหนด
ตามที่ผู้สอนได้กําหนดไว้ 

4 1. ผู้เรียนนําเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมตอน
เรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข 

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น 
2. ใบงานหรือใบ

2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- ทบทวนบทเรียน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามกีารตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ผู้เรยีนนําเสนอ 
ทักษะทางปญัญา 
 - นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และร่วมตอบคําถามในการ
นําเสนอผลงาน  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
-  นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา

4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อมนําเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์ 
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรปุ 
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งคําถามเพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน 
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 

ความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทํางานได้ 
- นักศึกษามคีวามสามารถสือ่สาร
ด้านภาษาไทยในนําเสนอผลงาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสบืค้นข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูล 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

-การมีส่วน
ร่วมในช้ัน
เรียน 
- การ 
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุ่ม
และงานเด่ียว 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จ ริ ย ธ รรม  เสี ย ส ล ะ  แล ะ
ซ่ือสัตย์สุจริต(1.1) 
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตน เอง และ
สังคม(1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ(1.3) 
4.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ(1.7) 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานท่ีมี
ข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีนํ้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนําใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วม
ช้ันเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมายใบ
งาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
แบบฝึกปฏิบัติ 
- การนําเสนอ
รายงานการ

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธบิายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ 

 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ 
 

 
1-15 

 
10 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา 
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงานเข้า
ร่วมแข่งขัน
เพ่ือขอรับ
รางวัล 
- การทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(2.2) 
3. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(2.5) 
4. มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์(2.7) 

2. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

8 15 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอรายงาน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการพัฒนาโปรแกรม/
โครงการ 

1-15 5 

5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้ 

15 5/10 

6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

15 5/0 

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ(3.3)
3. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4) 

 
1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมตัวอย่าง 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่มของ
ผู้เรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเก่ียวกับ
ประเด็นการพัฒนา
โปรแกรม 

1-15 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

- การนําเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเด่ียว  
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถใชค้วามรู้ใน
ศาสตร์มาชีน้ําสังคมใน
ประเด็นทีเ่หมาะสม(4.3) 
2. มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม(4.4) 
3. สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุ่ม(4.5) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบร่วมมอื
การเรียนแบบการ
ทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การตอบ
โจทย์งาน 

1-15  

3. วัดและประเมินจาก
ผลการนําเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้นําใน
การอภิปรายซักถาม 

1-15  

- การติดตาม 
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญด้าน
การพัฒนา
โปรแกรมจาก
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เรียน 
- การแก้ไข
ปัญหา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โดยใช้หลักคิด
ทาง
คณิตศาสตร์
ได้ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จําเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทํางานทีเ่ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร(์5.1) 
2. สามารถแนะนําประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์(5.2) 
3. สามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.4) 

1. วัดและประเมินจาก
ผลการติดตาม การคิด 
การวิเคราะห์ และ
นําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญด้านการ
พัฒนาโปรแกรมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกสข์อง
ผู้เรียน 

1-15  
 
 

10 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลอืกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์
และสถิติที่เก่ียวข้องได้
อย่างเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจํากัด 
เหตุผลการเลือกใช้

1-15 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกีาร
นําเสนอต่อช้ันเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมช้ันและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2559). การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบ้ืองต้น.  

กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล. (2556). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร: รีไวว่า. 
ปรมัตถ์ปัญปรชัญ์  ต้องประสงค์. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองต้น. 

กรุงเทพมหานคร  : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
ศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมโปรแกรม. (2560). programming.in.th online challence, 

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

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

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในช้ันเรียน งานท่ีได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู ้ ร้อยละ 75 
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 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 10 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ   5 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ   5 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

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

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

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

    - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรงุการสอน     

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

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

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี  1 ปกีารศึกษา 2560 
 
 
 

รหัสวิชา 3652206 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 

 (ภาษาอังกฤษ) Business Information Systems Analysis and Design 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบํารุง 
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คํานํา 

 
รายละเอียด วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3652206 เป็น

การจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยงเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของระบบ หลักการเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ การวางแผน
แก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด
ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนําเข้าและส่งออกข้อมูล การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสาร
ระบบงาน การทดสอบและติดต้ังระบบที่ออกแบบ การนําไปใช้รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและการ
บํารุงรักษา การทาํผังระบบการสื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ 

สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560 น้ีมีการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนเพ่ือให้มีความทันสมัย 
และเพ่ิมเวลาในฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจมากขึ้นและจัดให้มี
การผลงานจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบในรูปแบบนิทรรศการในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียน
การสอน 

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้    
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3652206  ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
                                      (ภาษาอังกฤษ)  Business Information Systems Analysis and Design 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบํารุง 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบํารุง ตอนเรียน A1, B1  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    - 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    - 

8. สถานที่เรียน 
    อาคาร 32 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
วันที่จัดทํา 1 เมษายน 2556 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2557 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2 1 สิงหาคม 2558 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 3 1 สิงหาคม 2559 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 4 4 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ   
 3) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจที่จะนําไป
ประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

- เพ่ือเพ่ิมเน้ือหาสาระรายวิชาเก่ียวกับแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 
- ปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา  

ความหมายของระบบ หลักการเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ การวางแผนแก้ปัญหา 
ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบท่ีใช้
ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนําเข้าและส่งออกข้อมูล การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน 
การทดสอบและติดต้ังระบบที่ออกแบบ การบํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร 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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ ไม่สามารถ
ทํ าก ารส อ น ได้  ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพ่ือ
ทบทวนความ รู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชม. ต่อสัปดาห์ 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

-  อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลกัสูตร 
-  อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการของ

ผู้เรียน  โดยมกีารนัดหมายล่วงหน้า  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา  

 (1)  ตระหนักในคณุค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อและลําดับ

ความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีสร้างสรรค์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 (6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน  
ให้ทําโครงงาน หรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทําเป็น

กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทําโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีนํ้าใจต่อ
เพ่ือนร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2) 
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปล่ียนสถานการณ์
หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น 
2. ความรู ้
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

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

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

บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปราย
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทํางานโครงงาน การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ 
(2) นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(3) ประเมินผลการทําโครงงานวิเคราห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

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

สร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาทําโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจที่สนใจ

ตามข้ันตอนวิธีที่ได้ศึกษาตามสาระการเรียนรู้รายวิชา และนําเสนอผลงานในรูปของการจัดนิทรรศการ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา รวมถึงผลโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสื่ อ สารกับกลุ่ ม คนหลากหลาย  สามารถสนทนาทั้ งภ าษ าไทย  และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
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(1) ให้ทําโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กําหนด 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทําการสอน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทํางานส่ง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นําเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือนําเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดทําโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

- ความหมายของระบบ 
- ประเภทของระบบ 
- ระบบสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- ประเภทของระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศและธุรกิจ 
- กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
- นักวิเคราะห์ระบบ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

4 1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา  
การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทํากรณีศึกษา 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. มคอ.3 
4. เว็บไซต์สําหรับค้นหา
ข้อมูล 

1 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจได้ 

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ความสําคัญของสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ
ในการพัฒนาระบบ 
- วิธีการพัฒนาระบบ 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
- เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบ 
- ปัจจัยในการพัฒนาระบบให้ประสบ
ความสําเร็จ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินธุรกิจ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา  
การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทํากรณีศึกษา 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. PowerPointประกอบการ
สอน 

1 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

3 การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- การกําหนดปัญหา 
- การศึกษาความเป็นไปได้ 
- การเขียนรายงานข้อเสนอ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่ง
งานที่มอบหมาย และการมสีว่นร่วมใน
ชั้นเรียน 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวางแผนโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกําหนดปัญหา ศึกษา
ความเป็นได้ และเขียนรายงานข้อเสนอ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. ตัวอย่างรายงานข้อเสนอ 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญด้าน
การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้ 

4 การบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการ 
- ปัจจัยที่กําหนดความเสี่ยงของโครงการ 
- การควบคุมและติดตามงานในโครงการ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบริหารโครงการ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

5 การวิเคราะห์ระบบ   
- การวิเคราะห์ระบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ความต้องการของ 
- ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- เทคนิคการรวบรวมความต้องการ 
- แบบจําลองกระบวนการ 
- แบบจําลองข้อมูล 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพก้างปลา
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแผนภาพ
ก้างปลา 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. ตัวอย่างแผนภาพก้างปลา 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

6 แบบจําลองกระบวนการ 
- แบบจําลองกระบวนการทํางานของระบบ 
- แผนภาพกระแสข้อมูล  
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
- กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานที่
มอบหมายตามกําหนด 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบจําลองกระบวนการ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสําคัญของการสร้าง
แบบจําลองกระบวนการได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลของระบบในธุรกิจ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. ตัวอย่างแผนภาพกระแส

ข้อมูล 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 
 

1,2,3 4(1) 

7 แผนภาพกระแสข้อมูล 
การแตกระดับแผนภาพกระแสข้อมูล 
แผนภาพบริบท 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0  
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับล่างของระบบในธุรกิจ  

3. และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

1. ตัวอย่างแผนภาพกระแส
ข้อมูล 

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศกึษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง
ของระบบในธุรกิจ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

8 คําอธิบายการประมวลผล  
- วัตถุประสงค์ของการเขียนคําอธิบายการ
ประมวลผล 
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง 
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ผังการตัดสินใจแบบต้นไม้ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนคําอธิบายการ
ประมวลผลคํา  

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรเขียนคําอธิบาย
การประมวลผลคําในรูปแบบต่าง ๆ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. ตัวอย่างการเขียน
คําอธิบายการประมวลผล 

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ตารางการตัดสินใจ 
- ตัวอย่างการเขียนคําอธิบายการประมวลผล
ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนคําอธิบายการประมวลผล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนคําอธิบายการ
ประมวลผล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
5. การทดสอบความรู้ 
 

9 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
- แบบจําลองข้อมูล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล 
- แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
- เอ็นติตี้ 
- ความสัมพันธ์ 
- แอตทริบิวต์ 
Learning Outcome 
ความรู้ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ  

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. ตัวอย่างการเขียนอีอาร์
ไดอะแกรม  

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 



มคอ. 3 

 17 

สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูล 

10 ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล 
- ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูล 
- การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการแปลงอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ  

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติแปลงอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

11 การทําบรรทัดฐานข้อมูล 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการทําบรรทัด
ฐานข้อมูล 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญด้าน
การทําบรรทัดฐานข้อมูล 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการทําบรรทัดฐานข้อมูล  
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําบรรทัด

ฐานข้อมูล 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. ตัวอย่างการทําบรรทัด
ฐานข้อมูล 

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 

12 การออกแบบระบบ 
- เป้าหมายของการออกแบบระบบ 
- การจัดหาระบบ 
- การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
- การออกแบบฐานข้อมูล 
- การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูตัวอย่างระบบสารสนเทศ 
และให้นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญใน
การออกแบบระบบ  

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. ตัวอย่างระบบสารสนเทศ 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

- การออกแบบนําเข้า 
- การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
- การออกแบบโปรแกรม 

Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
 

13 การนําระบบไปใช้งาน 
- การนําไปใช้งาน 
- การเขียนโปรแกรม 
- การทดสอบระบบ 
- การแปลงข้อมูล 
- การติดตั้งระบบ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การนําระบบไปใช้งาน 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการนําระบบไปใช้งาน 
 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

14 การบํารุงรักษาระบบ 
- การจัดทําเอกสารคู่มือใช้งาน 
- การฝึกอบรม 
- การสนับสนุนการใช้ระบบ 
- การประเมินระบบ 
- การบํารุงรักษาระบบ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาระบบ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญด้านการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ
ได้ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 

15 นําเสนอโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตามกําหนด 

4 1. .ให้นักศึกษานําเสนอโครงงานการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจในรูปแบบจัดนิทรรศการ 

2. อาจารย์พิจารณาการนําเสนอ และให้
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมนําเสนอโครงงาน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสําหรับ
ธุรกิจ 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความสามารถนําเสนองานและ
สามารถทํางานเป็นทีม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

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

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าช้ันเรียน การสง่
งานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีขอ้บกพร่อง
โดยไม่นําผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน 

4 .วัดและประเมินจาก
ความมีนํ้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนําในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ระบบ
สารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ
และการ
ทดสอบ 

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาท่ี
ศึกษา (2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่

1. วัดและประเมินจากผล
การจัดทําโครงงานการ
วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองค์ความรู้ โดยการ
สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
 

8,15,16 
 

60% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3.สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกําหนด (2.3) 
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(2.4) 
5.รู้ เขา้ใจ และสนใจ
พัฒนาความรู ้ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
6.มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเ้ล็งเห็นการ
เปลีย่นแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6) 
7.มีประสบการณ์ในการ
พฒันาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(2.7) 
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง (2.8) 

3 มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (3.2) 
3. สามารถรวบรวม ศึกษา 

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

3 .วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3.3) 
4. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม(3.4) 

เก่ียวกับประเด็นการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

4. การ
นําเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเด่ียว 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4.1)  
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในบทบาทของผูน้ํา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทํางาน (4.2) 
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4.4) 

1. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอโครงงานใน
การจัดนิทรรศการ
โครงงานการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผูนํ้าในการ
อภิปรายซักถาม 

15 10% 
 

5.การติดตาม 
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็นสําคัญ
ด้านการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(5.1) 

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจากผล

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ระบบ
สารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 

2.สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่ 
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่การ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
(5.3) 
3. สามารถใชส้ารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

การสืบค้น เทคนิคการ
นําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอ
ต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือน
ร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
   สุภารัตน์  คุม้บํารุง (2558). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศสําหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทันใจ. 
 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ    
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
Rosenblatt, Harry J. (2014). Systems analysis and design. 10th ed. AU:Course Technology, 

Cengage Learning  
Shelly G.B., & Rosenblatt H.J. (2010). Systems Analysis and Design. 8th ed. Canada: Course 

Technology. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
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 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู ้ ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ  10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ  10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

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

 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 

- ศึกษาแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้
สอดคล้อง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
- การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยใช้เครื่องมือของหลักสูตร 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
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