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

คํานํา 

 

รายละเอียดรายวิชาจริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3652001 เปนการจัดทํา

รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร ตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มุงเนนใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ความสําคัญของกฎหมาย จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบ

ธุรกิจและงานดานการจัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของขอมูล สิทธิ

สวนบุคคล สิทธิตามรัฐธรรมนูญ นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การประยุกตใช

ความรูตามหลักวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ใชประกอบในรายวิชา

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอรเพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  

 

                                        

      อาจารยประสานงานรายวิชา 

                                                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652001  จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร  

Ethic and Computer Laws 

2. จํานวนหนวยกิต 

3(3-0-6) หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   

3.2  ประเภทรายวิชากลุมวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค  

4.2 อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตารจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิร ิ  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

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

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

    ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งตรัง 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ีจัดทํา 28 ธันวาคม 2558 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด   7 ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด ความสําคัญทางกฎหมาย จริยธรรม และ

ศีลธรรมในการประกอบธุรกิจ ในงานดานการจัดการสารสนเทศ 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พระราชบัญญัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร และการ

กระทําความผิด กฎหมายทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของขอมูล สิทธิสวนบุคคล 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ นโยบายดานสารสนเทศของรัฐบาล และหนวยงานภาคเอกชน 

4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

-  

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการ ความสําคัญของกฎหมาย จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดาน

การจัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของขอมูล สิทธิสวน

บุคคล สิทธิตามรัฐธรรมนูญ นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การประยุกตใช

ความรูตามหลักวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

Principles, significance of laws, ethics and morality in business sectors and 

information management modules; computer bills, intellectual property law, the 

damage from information leak; individual right; constitution right; private sectors and 

government information policy; applicable of law knowledge in the business 

computer profession 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
งาน 

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 

 

45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษา 

 

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

    รายบุคคล 

    - อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตลอดเวลาตามความเหมาะสม 

    - อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง 

และลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยายสอดแทรก คติธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาตาง ๆ เขาไปในการบรรยาย 

พรอม ยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีดี และ ไมดี ประกอบ 

(2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ

สังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) สังเกตจากการทํางานและพฤติกรรมตาง ๆ ท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

(3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินองคประกอบตาง ๆ ของ

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

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ

นําไปประยุกต 

(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยายจาก Power Point พรอมยกตัวอยางประกอบ เสริมดวยการสนทนาโตตอบ

แลกเปลี่ยนความคิด แนวคิด เพ่ือวัดความเขาใจและเสริมสรางความรู ใหม ๆ 

นอกเหนือจากวิชาการในชั้นเรียน 

(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบทอด (Inquiry method) 

(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรู 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) แบบฝกหัดทบทวนและสอบกลางภาคเพ่ือวัดความเขาใจของนักศึกษาวามีความเขาใจใน

ความรูและเนื้อหาท่ีเรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

(3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคนตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 

  3.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยายและใหนักศึกษาจัดทํา Blog เพ่ือสรุปบทเรียนในแตละครั้งพรอมกับรายงานเพ่ือ

เพ่ิมทักษะทางปญญาและความพรอมในการปฏิบัติงาน 

(2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

(Problem-based learning) 

3.3 วิธีการประเมินผล 

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

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพ และทางสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง 

ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอม

ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

(1) การเรียนรูแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning action) 

(2) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking) 

 

 

     4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 

              (2) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ          

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค  

(3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของส่ือการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 

               (1) สอนบรรยายโดยใชสื่อประกอบการสอนแลวใหผูเรียนจัดทํา Blog เพ่ือสรุปบทเรียนในแตละครั้ง 

 (2) การติดตามวิเคราะห และการนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหนังสือพิมพ 

 (3) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสาํคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 (1) ใหคะแนนโดยวัดจากการเขียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในแตละครั้งผาน Blog การแสดง

ความคิดเห็นและการตอบคําถาม 

 (2) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา 

 (3) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

  1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 แ น ะ นํ า เนื้ อ ห า ก า ร

เรียนรู 

บทท่ี  1 จริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความหมายและ

ความสําคัญของ

จริยธรรม 

- จริยธรรมทางธุรกิจ 

- จริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กรณีศึกษา 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. แนะนําเนื้อหา

รายวิชา วัตถุประสงค

ของรายวิชา การเรียน

การสอน การวัดผลและ

การประเมินผล 

2. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย
สาระการเรยีนรู 
3. ใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการตอบคําถามในชั้น
เรียน 
 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

(1) 

2 บทท่ี 2 จริยธรรม

สําหรับผูเช่ียวชาญ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย
สาระการเรยีนรู 
2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

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

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

- ความสัมพันธระหวาง

ผูเชี่ยว ชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับบุคคลอ่ืน 

- จริยธรรมสําหรับ

วิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- จริยธรรมสําหรับผูใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กรณีศึกษา 

ในการตอบคําถามในชั้น
เรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

3-4 
 

บทท่ี 3 อาชญากรรม

คอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

- ความหมายของ

อาชญากรรม

คอมพิวเตอร 

- สาเหตุการณเพ่ิม

จํานวนของ

อาชญากรรม

คอมพิวเตอร 

- ประเภทของการโจมตี 

- ผูกระทําผิด 

- การปองกัน

อาชญากรรม

คอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

- กรณีศึกษา 

6 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย/ ตํารา 

2.เว็บไซต 

(1) 

5-6 บทท่ี 4 ความเปน

สวนตัว 

- ความหมายของความ

เปนสวนตัว 

- การเปดเผยขอมูล 

6 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหผูเรียนรวม

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

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

- ภัยคุกคามตอความ

เปนสวนตัวและขอมูล

สวนบุคคล  

- กฎหมายคุมครอง

ความเปนสวนตัวและ

ขอมูลสวนบุคคล 

- ความปลอดภัยของ

ขอมูลสวนบุคคล 

- กรณีศึกษา 

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

สื่อมัลติมีเดีย/ตํารา/

เว็บไซต 

7-8 บทท่ี 5 เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น 

- เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น 

- กฎหมายคุมครอง

เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น 

- ความคิดเห็นท่ี

กฎหมายไมคุมครอง 

- ประเด็นดานเสรีภาพ

ในการแสดงความ

คิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กรณีศึกษา 

6 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

สื่ อ มัลติ มี เดี ย /ตํ ารา/

เว็บไซต 

(1) 

9-10 บทท่ี 6 ทรัพยสินทาง

ปญญา 

- ความหมายของ

ทรัพยสินทางปญญา 

- การปกปองทรัพยสิน

ทางปญญา 

- การใชงานอยางชอบ

ธรรม 

- ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี

6 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยให 

นักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ี

เก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

(1) 



151 

 

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

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

เก่ียวของ 

-  กรณีศึกษา 

 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย/

เว็บไซต 

2. ตํารา 

11 บทท่ี 7 คุณภาพของ

ซอฟตแวร 

- คุณภาพของ

ซอฟตแวรและ

ความสําคัญ 

- การจัดการคุณภาพ

ของซอฟตแวร 

- การประกันคุณภาพ 

- การวางแผนคุณภาพ 

- การควบคุมคุณภาพ 

- การพัฒนาระบบ

วิกฤติ 

- กรณีศึกษา 

- คําถามทายบท 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย/

เว็บไซต 

2. ตํารา 

(1) 

12 บทท่ี 8 คุณภาพชีวิต 

- Productivity และ 

Digital Divide 

- ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอคุณภาพชีวิต 

- กรณีศึกษา  

- คําถามทายบท 

 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

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

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

เรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย/

เว็บไซต 

2. ตํารา 

13 
บทท่ี 9 กฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

- การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานสารสนเทศ 

- การคุมครองขอมูล

สวนบุคคล 

- อาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร 

- การโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย/

เว็บไซต 

2. ตํารา 

(1) 

14 บทท่ี 10 จริยธรรม

และจรรยาบรรณใน

การประกอบวิชาชีพ

คอมพิวเตอร 

- ขอควรพิจารณา

เก่ียวกับจริยธรรมของ

ผูใชคอมพิวเตอร 

- จริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ

คอมพิวเตอร 

- จริยธรรมของนัก

คอมพิวเตอร 

3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

ส่ือการสอน 

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

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

- จริยธรรมในการใชสื่อ

สังคมออนไลน 

- จรรยาบรรณของนัก

คอมพิวเตอร 

1. สื่อมัลติมีเดีย/

เว็บไซต 

2. ตํารา 

15 ทบทวนบทเรียน   3 กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

1.  อภิปรายและซักถาม 

(1) 

16 สอบปลายภาค 3   

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาห

ท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

1 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณคา คุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา ความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

(1.2) 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีม สามารถ

แกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ (1.3) 

4. เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา 

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(1.4) 

5. เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

ขององคกร และสังคม (1.5) 

1. วัดและประเมินจากการตรงตอ

เวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น

เรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย

และความพรอมเพรียงของ

นักศึกษาในการสงงานตาม

ขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานท่ีไดรับ

มอบหมายและการแกไขงานท่ีมี

ขอบกพรองโดยไมนําผลงานของ

ผูอ่ืนมาเปนของตน 

4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจ

ในการชวยเหลืออาจารยผูสอน

และการชวยแนะนําในสิ่งท่ีเปน

ประโยชนสรางสรรคตอเพ่ือน

รวมชั้นเรียนเพ่ือสราง

1-15 

 

5 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาห

ท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

6.สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก

การใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 

องคกร และสังคม (1.6) 

7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

วิชาชีพ (1.7) 

กระบวนการเรียนรูรวมกัน 

2 

 

ความรู 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญใน

เนื้อหาท่ีศึกษา (2.1)  

2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ 

และอธิบายความตองการทาง

คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไข

ปญหา (2.2) 

3.มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา

ท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(2.6) 

 

 

1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู

จากใบงาน การทดสอบยอย 

แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ 

 

1-15 

 

10 

2. วัดและประเมินจากผลการ

ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สถานะขององคความรู โดยการ

สอบระหวางภาค รายงานท่ีได

มอบหมายโดยมีแหลงอางอิง

ผลงาน และการสอบปลายภาค

การศึกษา 

8 15 

3. วัดและประเมินจากการทบทวน

วรรณกรรมและสรปุสถานองค

ความรู โดยการสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการเรียนรู

แบบรวมมือจากรายงานท่ีนําเสนอ 

1-15 5/10 

5. วัดและประเมินประเมินจากการ

นําเสนอรายงานจากการเขารวม

กิจกรรมเสริมความรูหรือผลงานท่ี

เขารวมแขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 

1-15 5/0 

3. ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยาง

เปนระบบ (3.1) 

2. สามารถสืบคนตีความ และ

ประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการ

1. วัดและประเมินจากการนําเสนอ 

การแสดงความคิดเห็นตอ

กรณีศึกษา 

1-15 

 

10 

 

2. วัดและประเมินจากการแสดง

ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาห

ท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

แกไขปญหาอยางสรางสรรค (3.2) 

3. สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาทาง

คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

(3.4) 

ของผูเรียน  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศกับกลุมคน

หลากหลาย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (4.1) 

2. สามารถใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการ

แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ัง

ในบทบาทของผูนํา หรือใน

บทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(4.2) 

3. สามารถใชความรูในศาสตรมา

ชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4.3) 

4. มีความรับผิดชอบในการกระทํา

ของตนเอง และรับผิดชอบงาน

ในกลุม (4.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการเรียน

แบบรวมมือ 

1-15 

 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการ

นําเสนอผลงานกลุม และการเปน

ผูนําในการอภิปรายซักถาม 

1-15 

 

 

3. วัดและประเมินจากการเขารวม

กิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาห

ท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ี

จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ

ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(5.1) 

2. สามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และ

การเขียน พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอได

อยางเหมาะสม (5.3) 

3. สามารถใชสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

(5.4) 

1.การสืบคนและนําเสนอรายงาน

ประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการ

เปรียบเทียบ สถิติ ดานการพัฒนา

โปรแกรมโดยใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอน

มอบหมายงานใหมีการสืบคน

เพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

 

1-15 

 

10 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

               1. เอกสารและตําราหลัก 

ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค. (2559). จริยธรรม และกฏหมายคอมพิวเตอร. 

กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

               2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

พนิดา พานิชกุล. (2553). จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: 

เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท. 

บุญสืบ โพธิ์ศรีและ อุทัยวรรณ ฉัตรสุวรรณ (2547) . 22จริยธรรมในอาชีพ

คอมพิวเตอร.22 (พิมพครั้งท่ี 1). นนทบุรี: เจริญรุงเรืองการพิมพ.  

วิสูตร ธนชัยวิวัฒนและ อรทัย ธนชัยวิวัฒน (2548) . 22รวมกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญา22. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสูตรไพศาล. 

              3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

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

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

           - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 - การสอนในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําใหผูเรียน

ทําการคนควาหรือทําความเขาใจรายละเอียดดวยตนเอง 

 - การสอนควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็น

ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฏการณตาง ๆ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมี

โอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง 

 - การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการเรียนรู การนําเสนอและการอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับ

ผูอ่ืน  

3. การปรับปรุงการสอน 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 - การทําวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย 

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

 คํานํา (ฉบับปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 2) 

 

 เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี รหัสวิชา 3652103 มุงเนน

ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ขอมูล โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี 

แถวลําดับ การเรียกซํ้า รายการโยง สแตก แถวคอย รูปตนไม กราฟ การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล 

ท้ังนี้เนื้อหาเรียนท่ีเชื่อมโยงและสัมพันธกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน  

 ท้ังนี้ไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนมาแลว

ตามโครงสรางหลักสูตรกับการออกแบบข้ันตอนวิธีเพ่ือการพัฒนาโปรแกรม โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ

เรียนรู ใหสามารถไดผลการเรียนรูตามจุดมุงหมายรายวิชาดวยกิจกรรม การเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ การ

ลงมือทําจริง (Active Learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใช

กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดกระทําลงไป (Bonwell, 1991) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใต

สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการ ไดแก (1) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย และ (2) แต

ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน (Meyers, & Jones, 1993) โดยผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจาก

ผูรับความรู (receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (co-creators) (Fedler, & Brent, 1996) 

ความรู ท่ีเกิดข้ึนเปนความรูท่ีไดจากประสบการณ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนตองได

มีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดการเรียนรูโดยการอาน 

การเขียน การโตตอบ และการวิเคราะหปญหา อีกท้ังใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง ไดแก การ

วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาท่ีเหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียด

รายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี การฝกปฏิบัติ และการศึกษา

คนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ จากกิจกรรม

การเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติมจากการ

เรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได    

 

                                        

      อาจารยประจําหลักสูตร 

                                                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

 

คํานํา 

 

 เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี รหัสวิชา 3652103 มุงเนน

ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ขอมูล โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี 

แถวลําดับ การเรียกซํ้า รายการโยง สแตก แถวคอย รูปตนไม กราฟ การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล 

ท้ังนี้เนื้อหาเรียนท่ีเชื่อมโยงและสัมพันธกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องตน  

 รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี 

การฝกปฏิบัติ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและ

กรณีศึกษาตาง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใช

ทักษะการคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง ผู เรียนสามารถนําความรู ท่ีไดจากรายวิชานี้ ไป

ประยุกตใชในอนาคตได    

 

                                        

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                                                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 160 

  1. รหัสและชื่อรายวิชา 160 

  2. จํานวนหนวยกิต 160 

  3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 160 

  4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 160 

  5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 160 

  6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 160 

  7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 160 

  8. สถานท่ีเรียน 160 

  9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 160 

หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 161 

  1. จุดมุงหมายของรายวิชา 161 

  2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 161 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

  1. คําอธิบายรายวิชา 161 

  2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 161 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

  3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก

นักศึกษาเปนรายบุคคล 

162 

หมวด 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 162 

  1. คุณธรรม จริยธรรม 162 

  2. ความรู 163 

  3. ทักษะทางปญญา 165 

  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 167 

  5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 168 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล  169 

  1. แผนการสอน 169 

  2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 175 

 

 

 

 

หมวด  หนา 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 176 
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 178 

  1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 178 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     วิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

    3652103 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 

 Data Structure and Algorithm 

2. จํานวนหนวยกิต 

    3(2-2-5) หนวยกิต  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   

     3..2  ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา  สวนมะล ิ

4.2 อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค  

(2) อาจารยประจําศุนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

   ภาคการศึกษาท่ี 1/ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

    ไมมีรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

    ไมมีรายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

8. สถานท่ีเรียน 

    8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

8.2 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

9.1 วันท่ีจัดทํา 1 กุมภาพันธ 2556 

9.2 วันท่ีปรับปรุงแกไข ครั้งท่ี 1 28 ธันวาคม 2558 

9.3 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 7 ธันวาคม 2559 

      

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ข้ันตอนการเขียน

และการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธีพรอมกับ

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

2. เพ่ือใหผู เรียนมีความเขาใจเรื่องขอมูล โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี แถวลําดับ การเรียกซํ้า 

รายการโยง สแตก แถวคอย รูปตนไม กราฟ การเรียงและการคนหาขอมูล สําหรับการนําไปใช

งาน   

3. เพ่ือเสริมสรางความรูและฝกทักษะตาง ๆ ในการเรียนรูเนื้อหารายวิชาท่ีเก่ียวของพรอมท้ังเปน

พ้ืนฐานการเรียนรู  การนําไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืน การนําไปประกอบอาชีพและนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีฐานความรูในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูในวิชานี้เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนรูและ

ชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือใหเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนรูมีความทันสมัย สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบาย และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ขอมูล โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวี แถวลําดับ การเรียกซํ้า รายการ

โยง สแตก รูปตนไม กราฟ การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล 

Program design and development; data; data structure; algorithms; arrays; recursion; 

link list; stack; queue; tree; graph; sorting; searching 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย  สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ

เรียนท่ีไมสามารถทําการ

เรียนการสอนได หรือตามท่ี

ผูเรียนรองขอเพ่ือทบทวน

ความรู ค วาม เข า ใจ ให มี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน ในกรณี

ท่ีผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหา

หัวขอท่ีสอนครั้งแรก 

30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

    - ผูสอนประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตลอดเวลาใหคําปรึกษาท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 

    - ผูสอนประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ โดยท่ี

ผูเรียนตองรองขอ โดยการนัดหมายลวงหนา 

 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแตละสัปดาหตามความ

เหมาะสม 

(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

(3) การปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน 

การจัดสงงาน ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานใหผูเรียนรับผิดชอบงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาท่ีของตน

สําหรับการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุท่ีดี  

(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง  วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  ใชตัวแบบท่ีดี เชน ตัว

แบบท่ีเปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรกนิกส อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการ

ปรับพฤติกรรม  ดวยการเสริมแรงท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตนเองตาม

หนาท่ี 
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(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแก

สวนรวม มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ใสใจตอตนเอง และผูอ่ืน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน การสงงานตามกําหนด 

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุม    

(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพ่ือน และเครื่องมือท่ีใชวัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต 

แบบวัดเจตคติ เปนตน   

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินองคประกอบตาง ๆ ของ 

ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ

นําไปประยุกต 

(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

   2.2 วิธีการสอน 

(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ 

การลงมือทําจริง โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา 

(2) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนท่ีใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย

การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาท่ีมอบหมาย 

ผูสอนกําหนดและมอบหมายงานใหผูเรียนรับผิดชอบเปนกลุม ๆ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธ
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ระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการ

แสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมพรอมท้ังจัดทําสรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(3) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนท่ีใหผูเรียน

ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิค

การเชื่อมความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะ

กระบวนการกลุมและทักษะการสรุปความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดย

ใช สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูเรียนปฏิบัติ

เพ่ือฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามท่ีกําหนด พรอมท้ังให

แบงกลุมศึกษาเนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษา

เนื้อหาการเรียนตาง ๆ ท่ีผูสอนกําหนดไว 

(5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาท่ี

กําหนดให และใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความ

แตกตาง การหาลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวย

แนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบตาง ๆ 

ใหผูเรียน  

(6) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร

ประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส แหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจน

หนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูท่ีแนะนําไวตามหัวขอท่ีกําหนด โดยนําความรูท่ีไดศึกษา

มาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(7) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย

ใบงานใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง 

การสรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูเรียน

ศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติม 

(8) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา

กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู

ตาง ๆ และใหผูเรียนชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระท่ีเหมือนกัน

หรือคลายคลึงกันเพ่ือนําไปเปนขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูเรียนคนพบสาระท่ี

สําคัญ ๆ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 

(9) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไดกระทําซํ้าดวยการตอบ

คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีไดเรียนมา โดยมีผูสอน
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คอยใหคําปรึกษาและตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือ

กระทําจริง ทําใหเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเรียนรูและจดจําเขาใจสิ่งท่ีเรียนรูไดดี สามารถถายทอด

หรือเชื่อมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณเดียวกันได 

(10) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 

4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนํา

ความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4 สห

วิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการ

เรียนรูท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการ

สรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะ

การคิด  ตั้งคําถาม  แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ พรอมท้ัง

สามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ (2) ชวย

ใหผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  

(3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (4) ทาทายความคิดของผูเรียน  และ (5) เปด

โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา  

จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็น

คุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  และเห็นวา

วิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน    

(11) การจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากตัวอยาง เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง

โดยการคิดเพ่ิมเติมและการเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ

เรื่องเพ่ือเสริมกระบวนการคิดใหกับผูเรียน 

(12) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจใน

เรื่องท่ีศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนตอพัฒนาการของผูเรียน

ใหดีข้ึน 

(13) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ี

กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงตอไป 

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการอธิบาย วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากใบงาน การ

ทดสอบยอย แบบฝกหัด และแบบฝกปฏิบัติ 
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(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู โดยการทดสอบ

ระหวางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบโครงสรางความคิดในการ

พัฒนาข้ันตอนวิธีของโปรแกรมการทํางาน 

(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู 

3. ทักษะทางปญญา 

    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

 (2) สามารถสืบคนตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 

เลือกวิธีสอนกับผูเรียนท่ีหลากหลายดังตอไปนี้ 

(1) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให

ผูเรียนแบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานท่ีมอบหมายดวย การวิเคราะห การ

สังเคราะห การมอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหผูเรียนนําเสนอผลงานดวย

เทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ พรอมท้ังใหผูเรียนใชทักษะ

กระบวนการคิดดวยการเขียนแผนท่ีความคิดหลากหลายลักษณะตามท่ีกําหนดสงผูสอน 

หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูเรียน

ปฏิบัติเพ่ือฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามท่ีกําหนด พรอม

ท้ังใหแบงกลุมศึกษาเนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขา

ศึกษาเนื้อหาการเรียนตาง ๆ ท่ีผูสอนกําหนดไว  

(3) ใชวิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพ่ือสรางความเขาใจ โดย

ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มี

กระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจาก

นั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีกําหนดสงผูสอน พรอมท้ังจัดนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบของนิทรรศการใหผูอ่ืนไดศึกษาโดยมีผูสอนใหคําแนะนําแนวทางท่ีถูกตอง 
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(4) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาท่ี

กําหนดให และใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความ

แตกตาง การหาลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวย

แนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาใหผูเรียน  

(5) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและ

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดาน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ

เรียนรู ท่ีแนะนําไวตามหัวขอท่ีกําหนดและนําความรู ท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห 

วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(6) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดย

มอบหมายใบงานใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห 

การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรม

รวมกัน และใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติม 

(7) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ท่ีเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นตาง ๆ และชวยกัน

รวบรวมความรูและสรางองคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทาง

กายและมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะตาง ๆ รวมกันเรียนรู

กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา การแสวงหาความรูและการประยุกตใช โดยนํา

ความรูท่ีไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนหรือเชื่อมโยงสรางองคความรูท่ี

เปนสาระใกลเคียงกันตามท่ีผูสอนกําหนดข้ึน 

(8) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา

กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระ

ความรูตาง ๆ และใหผูเรียนชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระท่ี

เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพ่ือนําไปเปนขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูเรียน

คนพบสาระท่ีสําคัญ ๆ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 

(9) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 

4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการ

นําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4 

สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการ

จัดการเรียนรูท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
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แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการ

พัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม 

ๆ พรอมท้ังสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การจัดการ

เรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนท่ีเนนการบูรณา

การ (2) ชวยใหผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจําวันและ

การทําอาชีพ  (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (4) ทาทายความคิดของผูเรียน  

และ (5) เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจท่ีสอดคลองกับเนื้อหา

ท้ัง 4 วิชา  จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมให

ผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร  และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน     

3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา 

(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ 

วิชาชีพและสังคมตามเนื้อหารายวิชา 

(4) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม 

(5) วัดและประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

ท้ังบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยาง     ตอเนื่อง 

     4.2 วิธีการสอน 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับ

ผูอ่ืน ขามรายวิชา หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมี
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความสามารถในการ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการ 

(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 

(4) การเขารวมกิจกรรมดานขอมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

4.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 

(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน 

(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 

(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช เครื่องมือท่ีจําเปน ท่ี มีอยู ในปจจุ บันตอการทํางานท่ี เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค  

(3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของส่ือการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

กําหนดใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิด

ของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน โดยการวิจารณในเชิง

วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา ดังนี้ 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานระบบสารสนเทศ 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ขอมูล

ดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานระบบสารสนเทศ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอหนาหองเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและผูสอน

รายวิชา  

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 การแนะนํารายวิชา การทําความ

รูจักนักศึกษา และ อธิบายระเบียบ

ตาง ๆ ในหองเรียน พรอมบรรยาย 

ภาพรวมของรายวิชาและเกณฑ

การวัดและประเมินผล 

บทท่ี 1 ขอมูล โครงสรางขอมูล

และข้ันตอนวิธี 

1.1 ขอมูลและรูปแบบของขอมูล 

1.2 ระดับของขอมูลและการ

จัดการขอมูล 

1.3 ความหมายของโครงสราง

ขอมูล 

1.4 ประเภทของโครงสรางขอมูล 

1.4.1 โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน 

1.4.2 โครงสรางขอมูลแบบไมเปน

เชิงเสน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนะนําเนื้อหาวิชา  

วัตถุประสงคของวิชา  การ

เรียนการสอนและการ

ประเมินผล 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1.5 ข้ันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 

1.5.1 การวัดผลข้ันตอนวิธี 

1.5.2 ประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธ ี

2 บทท่ี 1 ขอมูล โครงสรางขอมูล

และข้ันตอนวิธี 

1.6 รหัสเทียมหรือซูโดโคด 

1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม 

1.6.2 ประโยชนของรหัสเทียม 

1.7 ผังงาน 

1.7.1 โครงสรางของการเขียนผัง

งาน 

1.7.2 ลักษณะของผังงานท่ีดี 

1.8 การออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม 

1.8.1 การวิเคราะหปญหา 

1.8.2 การออกแบบโปรแกรม 

1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม 

1.8.4 การทดสอบโปรแกรม 

1.8.5 การจัดทําเอกสารประกอบ

โปรแกรมและการบํารุงรักษา 

สรุป 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายสาระ
การเรียนรู 
2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

 

4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

3 บทท่ี 2 แถวลําดับหรืออารเรย 

2.1 ความหมายของตัวแปรชุดหรือ

แถวลําดับ 

2.2 ลักษณะของแถวลําดับ 

2.3 ประเภทของแถวลําดับ2.3.1 

แถวลําดับ 1 มิติ 

2.3.2 แถวลําดับ 2 มิติ 

2.3.3 แถวลําดับ 3 มิติ 

2.4 การดําเนินการกับอารเรย 

2.5 การประยุกตใชงานในการ

เขียนโปรแกรม 

2.5.1 ขอมูลชนิดโครงสราง 

2.5.2 แถวลําดับของโครงสราง 

2.5.3 ขอมูลชนิดโครงสรางซอนกัน 

2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสราง 

2.5.5 ขอมูลชนิดยูเนียน 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดย

ใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติลง

รหัสโปรแกรมโดยใชขอมูล

แบบโครงสราง 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.2 (1)/(2) 

4-5 บทท่ี 3 รายการโยงหรือลิงคลิสต 

3.1 ความหมายของรายการโยง 

3.2 ลักษณะของรายการโยง 

3.3 ประเภทของรายการโยง 

3.3.1 รายการโยงทางเดียว 

3.3.2 รายการโยงสองทาง 

3.3.3 รายการโยงหลายทาง 

3.4 การดําเนินการกับรายการโยง 

3.4.1 การดําเนินการกับรายการ

โยงทางเดียว 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดย

ใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิด

วิเคราะหโดยการทํา

4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

3.4.2 การดําเนินการกับรายการ

โยงทางเดียวเปนวง 

3.4.3 การดําเนินการกับรายการ

โยงสองทาง 

3.4.4 การดําเนินการกับรายการ

โยงสองทางเปนวง 

3.4.5 การดําเนินการกับรายการ

โยงหลายทาง 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

แบบฝกหัด 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

6-7 บทท่ี 4 สแตกหรือกองซอน 

4.1 ความหมายของสแตก 

4.2 ลักษณะของสแตก 

4.3 การดําเนินการกับสแตก 

4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิด

ขอมูลสแตก 

4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตก

ดวยแถวลําดับ 

4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตก

ดวยพอยเตอร 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับสาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.2 (1)/(2) 

8-9 บทท่ี 5 แถวคอยหรือคิว 8 กิจกรรมการเรียนการสอน 4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

5.1 ความหมายของคิว 

5.2 ลักษณะของคิว 

5.3 ประเภทของคิว 

5.3.1 คิวธรรมดา 

5.3.2 คิววงกลม 

5.3.3 คิวท่ีเรียงลําดับตาม

ความสําคัญ 

5.4 การดําเนินการของคิว 

5.4.1 การทํางาน EnQueue 

5.4.2 การทํางาน DeQueue 

5.4.3 การทํางาน Queue Front 

5.4.4 การทํางาน Queue Rear 

5.5 การประยุกตใชงานคิวในการ

เขียนโปรแกรม 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดย

ใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรยีน 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิด

วิเคราะหโดยการทํา

กรณีศึกษา 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

10-11 บทท่ี 6 รูปตนไมหรือทรี 

6.1 ความหมายของทรี 

6.2 ลักษณะของทรี 

6.3 ประเภทของทรี 

6.3.1 Binary Tree 

6.3.2 B-Tree 

6.4 การดําเนินการกับทรี 

6.4.1 การทองเขาไปในไบนารีทรี 

6.4.2 การแทนโครงสรางทรี 

6.4.3 การแทนนิพจนคณิตศาสตร

ดวยไบนารีทรี 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดย

ใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

6.4.4 การแปลงทรีใหเปน 

ไบนารีทรี 

6.4.5 การแปลงฟอรเรสตใหเปนไบ

นารีทรี 

6.5 การประยุกตใชงานในการ

เขียนโปรแกรม 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

 

12-13 บทท่ี 7 กราฟ 

7.1 ความหมายของกราฟ 

7.2 ลักษณะของกราฟ 

7.3 ประเภทของกราฟ 

7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง 

7.3.2 กราฟแบบไมระบุทิศทาง 

7.3.3 กราฟแบบมีน้ําหนัก 

7.3.4 กราฟแบบไมมีน้ําหนัก 

7.4 คําศัพทเฉพาะของกราฟ 

7.5 การดําเนินการกับโครงสราง

ขอมูลกราฟ 

7.5.1 การเพ่ิมเวอรเท็กซ  

(Add Vertex) 

7.5.2 การลบเวอรเท็กซ (Delete 

Vertex) 

7.5.3 การเพ่ิมเสนเชื่อมตอ (Add 

Edge) 

7.5.4 การลบเสนเชื่อมตอ (Delete 

Edge) 

7.5.5 การคนหาเวอรเท็กซ (Find 

Vertex) 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดย

ใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิด

วิเคราะหโดยการทํา

กรณีศึกษา 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

7.5.6 การทองไปในกราฟ 

(Traverse Graph)  

7.6 การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 

7.6.1 วิธี Minumum Spanning 

Tree 

7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

14-15 บทท่ี 8 การเรยีงลําดับและคนหา

ขอมูล 

8.1 การเรียงลําดับขอมูล 

8.1.1 การเรียงลําดับแบบแทรก 

8.1.2 การเรียงลําดับแบบเลือก 

8.1.3 การเรียงลําดับแบบฟอง 

8.1.4 การเรียงลําดับแบบเร็ว 

8.1.5 การเรียงลําดับแบบเปลือก

ระบบหรือแบบเชลล 

8.1.6 การเรียงลําดับแบบฐาน

หรือเรดิกซ 

8.2 การคนหาขอมูล 

8.2.1 การคนหาขอมูลแบบเรียง

ตามลําดับ 

8.2.2 การคนหาขอมูลแบบ 

ไบนารี 

8.2.3 การคนหาขอความ 

 สรุป 

 คําถามทบทวน 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดย

ใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการ

สอน 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.2 (1)/(2) 

16 สอบปลายภาค 1.30   
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

1. 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

1.ตระหนักในคุณคา คุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต (1.1) 

2 .มี วิ นั ย  ต รงต อ เวล า  ความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

(1.2) 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผู

ต าม  สามารถ ทํ างาน เป น ที ม 

สามารถแก ไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ (1.3) 

4.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

วิชาชีพ (1.7) 

1. วัดและประเมินจากการ

ตรงตอเวลาของนักศึกษาใน

การเขาชั้นเรียน การสงงาน

ตามกําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจากการมี

วินัยและความพรอมเพรียง

ของนักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานท่ี

ไดรับมอบหมายและการแกไข

งานท่ีมีขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

4. วัดและประเมินจากความมี

น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย

ผูสอนและการชวยแนะนําใน

สิ่งท่ีเปนประโยชนสรางสรรค

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

ตอเพ่ือนรวมชั้นเรียนเพ่ือ

สรางกระบวนการเรียนรู

รวมกัน 

2. ความรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน

เนื้อหาท่ีศึกษา (2.1) 

2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ

และอธิบายความตองการทาง

คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต 

ความรู ทักษะ และการใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไข

ปญหา (2.2) 

3. รู เขาใจ และสนใจพัฒนา

ความรู ความชํานาญทาง

1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะหและสังเคราะหองค

ความรูจากใบงาน การ

ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบ

ฝกปฏิบัติ 

 

1-15 

2. วัดและประเมินจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สถานองคความรู โดยการ

สอบระหวางภาค 

 

8 

3. วัดและประเมินจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง(2.5) 

4. มีประสบการณในการพัฒนา

ซอฟตแวรประยุกต(2.7) 

สถานองคความรู โดยการ

สอบปลายภาค 

4. วัดและประเมินจากการ

นําเสนอรายงานการเรียนรู

แบบรวมมือในการพัฒนา

โปรแกรม/โครงการ 

1-15 

5. วัดและประเมินจากการเขา

รวมกิจกรรมเสริมความรู 

15 

6. วัดและประเมินจากการ

สงผลงานเขารวมแขงขันเพ่ือ

ขอรับรางวัล 

15 

3. 

 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ (3.1) 

2. สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา

และความตองการ (3.3) 

3. สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาทาง

คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

(3.4) 

 

1. วัดและประเมินจากการ

นําเสนอ การแสดงความ

คิดเห็นตอกรณีศึกษา 

 

 

1-15 

 

 

2. วัดและประเมินจากการ

แสดงความคิดเห็นในการ

อภิปรายกลุมของผูเรียน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะหแบบวิภาษวิธี

เก่ียวกับประเด็นการพัฒนา

โปรแกรม 

1-15 

4. 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1. สามารถใชความรูในศาสตรมา

ช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม

(4.3) 

2. มีความรับผิดชอบในการ

1. วัดและประเมินจากผลการ

เรียนแบบรวมมือ 

 

1-15 

2. วัดและประเมินจากผลการ

คนควา การตอบโจทยงาน 

1-15 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

กระทําของตนเองและรับผิดชอบ

งานในกลุม (4.4) 

3. สามารถเปนผูริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแกไขสถานการณ

ท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของ

ตนเองและของกลุม (4.5) 

นําเสนอผลงานกลุมและการ

เปนผูนําในการอภิปราย

ซักถาม 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ี

จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ

ทํางานท่ีเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร(5.1) 

2. สามารถแนะนําประเด็นการ

แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของ

อยางสรางสรรค (5.2) 

3. สามารถใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม

(5.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห 

และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการพัฒนา

โปรแกรมจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของผูเรียน 

1-15 

2. วัดและประเมินจากผลการ

สืบคน เทคนิคการนําเสนอ

โดยใชทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตรและ

สถิติท่ีเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการอธิบาย

ถึงขอจํากัด เหตุผลการ

เลือกใชเครื่องมือ การ

อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจาก

เพ่ือนรวมชั้นและอาจารย

ผูสอนรายวิชา 

1-15 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค. (2560). โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี. กรุงเทพมหานคร:   

ศูนยบริการสื่อสิงพิมพ กราฟฟคไซท. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

นิตณา  วิเศษชัยนุสรณ. (2551). โครงสรางขอมูล. กรุงเทพมหานคร:   

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ขนิษฐา  นามี. (2548). โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร. 

นิสาชล โตอดิเทพย. (2537). โครงสรางขอมูล. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 

 

เนรมิตร  ชุมสาย. (2550). เรียนรูโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมดวย java (ฉบับปรังปรุง).       

กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ทรงลักษณ พิริยะไพโรจน และ สุมนา เกษมสวัสดิ์. (2544). หนังสือเรียนลัด Data Structure ดวย Visual 

Basic. กรุงเทพมหานคร:โปรวิชั่น.   

วิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ และอมร มุสิกสาร. (2548). โครงสรางขอมูล. นครราชสีมา:  

 โชคเจริญมารเก็ตติ้ง. 

สมจิตต ลิขิตถาวร. (2547). โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึมดวยซี. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 

Gilberg, R.F., & Forouzan, B.A. (2001). Data Structures A Pseudocode Approach with C++. 

Australia: Books/Cole. 

Lipschutz, S. (1986). Schaum s Outline of Theory and Problems of Data structures. 

Singapore: McGraw-Hill. 

Sahni, S. (1998). Data structures, algorithms, and application in C++. Singapore: McGraw-

Hill. 

Standish, T. A. (1994). Data structures Algorithms and Software. MA:  

Addison-Wesley. 

Wirth, N. (1976). Algorithms + Data structures=Programs. New Jersey: Prentice-Hall. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตจากพฤติกรรมการสอนจากผูเรียน บันทึกและนําเสนอใหผูสอนทราบผานสื่อสังคม

ออนไลน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผูเรียน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การสอนในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําใหผูเรียน

ทําการคนควาหรือทําความเขาใจรายละเอียดดวยตนเอง สามารถเรียนรู เขาใจ ปฏิบัติตามกิจกรรม

การเรียนรูไดอยางมีพัฒนาการ 

- การสอนควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางทฤษฎีกับปรากฏการณตาง ๆ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือ

ดวยตนเอง 

- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการเรียนรู การนําเสนอและการอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับ

ผูอ่ืน  

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 - การปรับกิจกรรมการเรยีนการสอน การประเมินการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ

ผูเรียน โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนของผูสอน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 - จัดผูสอนรวม เพ่ือใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของ

ผูสอนหรือ ผลงานทางวิชาการอ่ืน หรือการบริการทางวิชาการของผูสอนรวมกับผูเรียน 

 - ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมท้ังการเรียนรู

ผานการปฏิบัติ หรือการลงมือทําจริง 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
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คํานํา (ปรบัปรุงครั้งท่ี 4) 
 
    รายละเอียดรายวิชา 3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Database Systems in Business) เป็น
รายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การพัฒนาฐานข้อมูล การ
กําหนดความต้องการของระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ
ตรรกะ การออกแบบข้อมูลเชิงวัตถุด้วย UML การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพและบริหารฐานข้อมูล 
ระบบความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล การกู้และสํารองข้อมูล การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ จริยธรรม
สําหรับผู้บริหารฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงาน หรือระบบ
ธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 รายละเอียดวิชาน้ีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอนาคตได้ 
 

 
 
 
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
       ธันวาคม 2559 
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สารบญั 
 

หมวด  หน้า
1 ข้อมูลทั่วไป 180
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 181
3 ลักษณะและการดําเนินการ 181
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 182
5 แผนการสอนและการประเมินผล  185
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 198
7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 199
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

        หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
 3652106 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

(Database Systems in Business) 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3(2-2-5) หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะล ิ   
4.2 อาจารย์ผู้สอน    (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน A1,B1 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรัง 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

8 ธันวาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการหลักการ กระบวนการ ในการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล  
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจและได้ทราบถึงวิวัฒนาการของการใช้ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
  1. เพ่ือให้มีความทันสมัยในเน้ือหารายวิชาที่สอน 
2. เพ่ือให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การพัฒนาฐานข้อมูล 
การกําหนดความต้องการของระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลใน
ระดับตรรกะ การออกแบบข้อมูลเชิงวัตถุด้วย UML การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพและบริหาร
ฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล การกู้และสํารองข้อมูล การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ 
จริยธรรมสําหรับผู้บริหารฐานข้อมูล 

Introduction to database; database design; relational database; database development; 
system requirements; conceptual database design; logical database design; object oriented 
design with unified modeling language; physical database design and database 
administration; database security systems; database backup and recovery; system tuning; 
ethics for database administrator. 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ช.ม. ต่อภาค

การศึกษา 
 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

 

30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา 5 ช.ม. ต่อสัปดาห์ 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   

รายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ การนัดหมายผ่านไปรษณี ย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายที่ต้องการ)  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคณุคา่ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจรติ 

        (2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรบัผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 (3) ภาวะความเป็นผูน้ําและผู้ติดตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ลําดับความสาํคัญ 
     (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น

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 การแต่งกาย ตาม

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

การสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรยีนรับทราบถึง
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพ่ือนําไปปรับแก้ไข 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรูท้ี่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง ประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง/หรือประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป

ประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององค์ความรู้ 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 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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 3.2 วิธีการสอน 
(1) ใหผู้้เรียนศกึษากรณีศึกษาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นการจัดการระบบฐานข้อมูล

ทางธุรกิจ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1)  สามารถสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างม
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะทั้งของตนเองและกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(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 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 

นําเสนออย่างเหมาะสม 
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 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

ด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 

 

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
- แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ 
- ระบบแฟ้มขอ้มูล 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การนําฐานขอ้มูลมาใช้ในการ 
- จัดการข้อมูลทางธุรกิจ 
- องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล 
- ระบบจัดการฐานข้อมูล 
- หน้าที่ของระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 
- Data Dictionary และ File 
Manager 
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
ระบบแฟ้มข้อมูลและระบบ
ฐานขอ้มูล 
2 . ให้ ผู้ เรียนยกตัวอย่าง
ระบบฐานข้อมูลในองค์กรที่
ผู้ เรียนรู้จัก และอภิปราย
เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล
น้ัน 
3. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
หลักการนําระบบ
ฐานข้อมูลมาใช้ในการ
จัดการข้อมูลทางธุรกิจ 
4. ใหผู้้เรียนสบืค้นข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะของระบบ
ฐานข้อมูล 

(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
หน้าที่และคุณสมบัติของ
ระบบฐานข้อมูล 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 1 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

2 
 

สถาปัตยกรรมของระบฐาน
ข้อมูล 
- สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
- การแปลงรูป และอินสแตนท์ 
- สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลกับผูบ้ริหาร
ฐานข้อมูล 
- สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลกับระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 
- ความอิสระของข้อมูล 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหผู้้เรียนยกตัวอย่าง
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลในองค์กรที่
ผู้เรียนรู้จัก และอภิปราย
เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล
น้ัน 
2. ใหผู้้เรียนสบืค้นข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะของ
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล 
3. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
หน้าที่และคุณสมบัติของ
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 2 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

เก่ียวข้อง 
3 แบบจําลองฐานข้อมูล 

- แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
แบบจําลองฐานข้อมูล 
- ประเภทของแบบจําลอง
ข้อมูล 
 - การสร้างแบบจําลองข้อมูล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
ประเภทของแบบจําลองข้อมูล 
2. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
หลักการการสร้าง
แบบจําลองข้อมูล 
3. ใหผู้้เรียนยกตัวอย่างการ
สร้างแบบจําลองข้อมูล 
และอภิปรายเก่ียวกับการ
สร้างแบบจําลองข้อมูลน้ัน  
4. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
แบบจําลองของฐานข้อมูล 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 3 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

(1) 

4 ฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ ์
- โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
- กฎความบูรณาภาพเชิง
สัมพันธ์ 
- การแทนเค้าร่างฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
โครงสร้างข้อมูลฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ 
2. ใหผู้้เรียนบอกถึง
องค์ประกอบหลักของ
โครงสร้างข้อมูลของ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ
อธิบายความหมายน้ัน 
3. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
หน้าที่และคุณสมบัติของ
รีเลช่ันที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
4. ใหผู้้เรียนสบืค้นข้อมูล

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

เก่ียวกับลักษณะความ
แตกต่างของคีย์ 
5. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับกฎ 
Referential Integrity 
และ กฎ Entity Integrity 
6. ใหผู้้เรียนสรปุความ
เก่ียวกับกฎ Referential 
Integrity และ กฎ Entity 
Integrity 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 4 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

5 แบบจําลองอี-อาร ์
- แนวคิดเก่ียวกับแบบจําลอง 
อี-อาร์ 
- เอนทิตี 
- แอททริบิวต์ 
- ความสมัพันธ์ 
- แอททริบิวต์บนความสัมพันธ์ 
- กฎบนความสัมพันธ์ 
- สรุปสัญลักษณ์ของแผนภาพ
อี-อาร์ 
- การออกแบบแผนภาพอี-อาร์ 
- ตัวอย่างการสร้างแผนภาพอี-
อาร์ 
 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดเก่ียวกับแบบจําลอง 
อี-อาร์ 
2. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
การออกแบบแผนภาพอี-
อาร์ 
3. ใหผู้้เรียนสบืค้นข้อมูล
เก่ียวแบบจําลองอี-อาร์ 
4. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
แบบจําลองอี-อาร์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 5 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
แ ล ะ เ ว็ บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

6 การแปลงแผนภาพอี-อารเ์ป็น
ฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ ์
- การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
รีเลชัน 
- การแปลงเอนทิตี 
- การแปลงแอททริบิวต์ของ
เอนทิตี 
- การแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิตี 
- พจนานุกรมข้อมูล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
แบบจําลองข้อมูลเชิง
สัมพันธ์2. ให้ผูเ้รียน
ยกตัวอย่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
3. ใหผู้้เรียนฝกึปฎิบัติจดัทํา
แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
4. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
วิธีการแปลงแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
5. ให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติการ
แ ป ล งแ ผ น ภ าพ แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 6-7 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
แ ล ะ เ ว็ บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

(1) 

7 สอบกลางภาค 4  (1) 
8 การบรรทัดฐานข้อมูล 

- แนวคิดเก่ียวกับการบรรทัด
ฐานขอ้มลู 
- ฟังก์ชันการขึน้ต่อกัน 
- การทําบรรทดัฐานข้อมลู 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายเข้าสู่
เน้ือหาโดยใช้สื่อ
ประกอบการสอนภาพ
เลื่อน  

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 2. ผู้สอนกําหนดแบ่งกลุ่ม 
ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมในการ
สร้างบรรทัดฐานข้อมูลเพ่ือ
ออกแบบโมเดลฐานข้อมูล
แบบเชิงสัมพันธ์ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน 
3. ผู้สอนสรุปและอธิบายถึง
ขั้นตอนสร้างบรรทัด
ฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ  
4. ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ทบทวน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 8 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

9 การวิเคราะหแ์ละออกแบบเชิง
วัตถุด้วย UML  
- แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
- UML 
- คลาสไดอะแกรม 
- องค์ประกอบและสญัลักษณ์
ของคลาสไดอะแกรม 
- ความสมัพันธ์ระหว่างคลาส 
- คลาสไดอะแกรมสําหรับการ
ออกแบบฐานข้อมูล 
- แอคทิวิตีไดอะแกรม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
ภาษาสําหรับการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล 
2. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ UML   
3. ผู้ เรียนฝึ กป ฏิ บั ติการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุด้วย 
4. ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียน

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
 

ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ทบทวน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 9 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
แ ล ะ เ ว็ บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

10-11 ภาษาสาํหรับการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
- ภาษาเอสคิวแอล 
- ประเภทของคําสั่งภาษาเอส
คิวแอล 
- ฟังก์ชันในคําสั่งเอสคิวแอล 
- ชุดคําสั่งที่ช่วยจัดทําสรุปผล
รายการ 
 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
การใช้ฟังก์ชันในคําสั่ง SQL 
การระบุเง่ือนไข where ใน
คํ า สั่ ง  SQL แ ล ะก าร ใ ช้
ชุ ด คํ า สั่ ง  GROUP BY 
ORDER BY และ HAVING  
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้
ฟังก์ชันในคําสั่ง SQL การ
ระ บุ เ ง่ื อ น ไข  where ใน
คํ า สั่ ง  SQL แ ล ะก าร ใ ช้
ชุ ด คํ า สั่ ง  GROUP BY 
ORDER BY และ HAVING  
3. ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารเพ่ิมเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ทบทวน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 10 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

12 การบํารงุรักษาและการบริหาร
ฐานข้อมูล 
- รายการเปลี่ยนแปลง 
- การควบคุมการใช้งาน
ฐานข้อมูลโดยผู้ใช้หลายคน 
- การสํารองข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูล 
- การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 
- การปรับระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ 
- จริยธรรมสําห รับผู้บริหาร
ฐานข้อมูล 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับ
การเลือกใช้ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล การ
ควบคุมการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล และการสํารอง
ข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
2. ผู้สอนกําหนดแบ่งกลุ่ม 
ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมในการ
อภิปรายการเลือกใช้ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล การ
ควบคุมการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล และการสํารอง
ข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล  
3. ผู้สอนสรุปเก่ียวกับการ
เลือกใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การควบคุมการ
ใช้ระบบฐานข้อมูล และ
การสํารองข้อมูลและการกู้
คืนข้อมูล 
4. ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารเพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ทบทวน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 12 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
แ ล ะ เ ว็ บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

13-14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทางธรุกิจ 
- วงรอบชีวิตการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล 
- วงรอบชีวิตการพัฒนา
ฐานข้อมูล 
- ตัวอย่างการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
- การออกแบบฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft Access 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายการ
ออกแบบฐานข้อมูลจาก
กรณีศึกษา   
2. ผู้เรียนทํากิจกรรมในการ
ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้
ในงานธุรกิจจากกรณีศึกษา 
3. ผู้สอนสรุป และอธิบาย
ถึงวิธีการออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในงานธุรกิจด้วย
กรณีศึกษา 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในงาน
ธุรกิจ 
5. ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด
ทบทวน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 14-15 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 
แ ล ะ เ ว็ บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  ที่
เก่ียวข้อง 
 

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

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

15 
 

นําเสนอกรณีศึกษา 
(นักศึกษา) 
  

4 อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

(1) 

16         สอบปลายภาค 4   
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณคา่ 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. ภาวะความเป็นผูน้ํา
และผู้ติดตาม สามารถ
ทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสาํคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธ ิรับฟัง
ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคณุคา่ 
และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคบัต่าง ๆ ของ
องค์กร และสงัคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสงัคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 

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

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

(1.7) 

2. ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาท่ี
ศึกษา (2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหาเขา้ใจและอธบิาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม

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

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3. มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง (2.7) 
 

และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอรายงานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการ
พัฒนาโปรแกรม/
โครงการ 
5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้ 
6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

1-15 
 

5 
 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และอย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุ
ประเด็นปญัหาและความ
ต้องการ (3.3) 
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4) 
 

 
1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา 
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายกลุ่มของ
ผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเก่ียวกับ
ประเด็นการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ 

 
1-15 

 
 

 
5 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

4. 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในบทบาทของผูน้ํา 
หรือในบทบาทของผูร้่วม
ทีมทํางาน (4.2) 
2.  มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง 
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การตอบ
โจทย์งาน 
3. วัดและประเมินจาก
ผลการนําเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้นําใน
การอภิปรายซกัถาม 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. สามารถแนะนํา
ประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ี
เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.2) 
2. สามารถใชส้ารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม (5.4) 
 

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการติดตาม การคิด 
การวิเคราะห์ และ
นําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกสข์อง
ผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลอืกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่าง

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

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

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มกีาร
นําเสนอต่อช้ันเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมช้ันและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
ลัดดา  สวนมะลิ. (2559). ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
    - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ดเอดูเคช่ัน. 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล – จําลอง ครูอุตสาหะ.(2547). คัมภีร์ ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี 

คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 
รวิวรรณ เทนอิสสระ. (2550). โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สํานักศึกษา

ระบบสารสนเทศ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
ดวงแก้ว สวามิภักด์ิ. ระบบฐานข้อมูล . กรุงเทพมหานคร:  ซีเอ็ดเอดูเคช่ัน. 
Atre, S.  Data Base: Strutured Techniques for Desige, Performance and Management, 

New York : John Wiley & Sons, 1980. 
Cadenas, Alfonso F.  Data Base Management Systems 2nd edition, Massachusetts: 

Allen and Bacon,  Inc., 1985. 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
    - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
    - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
    - ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - ผลการสอบ 
    - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู้ 
3. การปรับปรงุการสอน 
    - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
    - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
    - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
    - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหา 

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

SUAN  

DUSIT 

UNIVERSITY 

3652602 
การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอร 

(Business Data Communication and 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

คํานํา (ปรับปรุงคร้ังที่ 7) 

 

 รายละเอียดรายวิชาการสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร (Business 

Data Communication and Computer Network Management) รหัส  3652602 เ ป นกา รจ ัด ทํา

รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับองคประกอบของเครือขายคอมพิวเตอร และสามารถสืบคนขอมูลได เพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติสําหรับการสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอรท้ังในปจจุบันและ

อนาคต และเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการท่ีจะประยุกตใชงานครือขายคอมพิวเตอรนําไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนรูได 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 7 ฉบับนี้ใช

ประกอบในรายวิชาการสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือใหการจัดการ

เรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัยมาก

ยิ่งข้ึน สอดคลองกับสถานการณการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน  รวมถึงกิจกรรมท่ีเนนใน

เรื่องการนําความรูมาประยุกตใชจริงและความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

และเปนแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 

 

                      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

 

สารบัญ 

 หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 204 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 205 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 205 

4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 206 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  209 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 219 

7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 220 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

      3652602  การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร  

      Business Data Communication and Computer Network Management 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 (2-2-5) หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิร ิ

อาจารยผูสอน  (1) ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน  คุมบํารงุ ตอนเรียน B1,C1 

(2) อาจารยกฤษณ นวลจันทร ตอนเรียน TB 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตอง เรียนมากอน (Pre-requisite)  
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ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตอง เรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

    8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

    8.2 ศูนยตรัง 

9. วันท่ีจัดทําหรือ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ีจัดทํา 20 พฤศจกิายน 2553 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 30 ตุลาคม 2554 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 21 ตุลาคม 2555 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 3 25 ตุลาคม 2556 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 4 24 ตุลาคม 2557 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 5 18 ธันวาคม 2558 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 6 10 มกราคม 2559 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 7 8 ธันวาคม 2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของ รายวิชา 

1 . เ พ่ือใหนักศึกษาทราบ มีความรูและเขาใจถึงโครงสรางของระบบเครือขายคอมพิวเตอร                      

ระบบสื่อสารขอมูล 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงสัญญาณขอมูลอุปกรณท่ีใชในการสื่อสารและระบบการสง

ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

4. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในสถาปตยกรรมของระบบเครือขายและรปูแบบการสื่อสารขอมูล 

5. เพ่ือใหนักศึกษา สามารถนําหลักการสื่อสารขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานธุรกิจได 

2. วัตถุประสงคใน การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระของรายวิชา 

2. เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน  

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการ ดําเนินการ 
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1. คําอธิบายรายวิชา 

การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สื่อกลางการสงขอมูลและเทคโนโลยีการสงผานขอมูลทางธุรกิจ 

การสงและการรับขอมูล เครือขายอินเทอรเน็ตและสถาปตยกรรมเครือขาย ตัวแบบเครือขายคอมพิวเตอร 

รูปแบบการเชื่อมตอและสวนประกอบเครือขาย เครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือขายไร

สาย โปรโตคอล เครือขายคอมพิวเตอรกับการประยุกตใชงานในธุรกิจ 

Introduction to data communication and network; medium and business and data 

transmission and receive; internet and network architecture; computer network model; 

connectivity schema and network component; wired; wireless; network protocols; 

computer network and business application. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ี ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 

  

สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย เพ่ือทบทวน

ความรูความเขาใจใหมี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน 

30 ช.ม. ตอสัปดาห 5 ช.ม. ตอสัปดาห 

 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอ สัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน เว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ 

สัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียน รูของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนัก ในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
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(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  

(3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

(1) ใหทํากิจกรรมหรือกรณีศึกษาท่ีตองประยุกตความรูในวิชากับปญหาจริง โดยใหนักศึกษา

ทําเปนกลุม 

(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางท่ีทําโครงงาน โดยการพูดคุยกับ

นักศึกษา 

(3) เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีในกลุม ความถอม

ตนและความมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน และความซ่ือสัตย 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

 สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2) 

ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหมาย ก็อาจเปลี่ยน

สถานการณหรือปรับกิจกรรมใหเหมาะสมมากข้ึน    

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการ ทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร 

(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการ เปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม ๆ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต  

(8) สามารถบูรณาการความรู ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2.2 วิธีการสอน 
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บรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางใน

การศึกษา อภิปรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน 

และการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรูรายวิชา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 

(2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

(3) ผลงานการฝกปฏิบัติตามสระการเรียนรู 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางมีระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  

3.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ีกําหนดโดยใชความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงานในรูป

ของการอภิปรายกลุม 

3.3 วิธีการประเมินผล 

การฝกปฏิบัติ การทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการ

วิเคราะหและการประยุกตความรูท่ีศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนท่ีไดศึกษา 

 

4. ทักษะความ สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย สามารถสนทนาท้ังภาษาไทย และภาษา 

ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคม ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุม 

(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง สวนตัว และสวนรวม 

พรอมท้ังแสดง จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของผูอ่ืน 

(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

(1) ใหทําโครงการรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ีกําหนด 

(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตางๆ 
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนรายวิชาท่ีเรียน ในระหวางทําการสอน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

(2) ประเมินรายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือ ท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดง สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา

รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การจัดทํารายงาน 

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

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

     1 

  

  

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร 

- การประยุกตใชงาน

เครือขายคอมพิวเตอร 

- กรณีศึกษาการใชงานใน

องคกรขนาดใหญ 

- กรณีศึกษาสํานักงานขนาด

เล็ก 

- การสืบคนขอมูล 

     4 

  

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเอง

พรอมอธิบายเนื้อหารายวิชา 

จุดประสงคและเปาหมายของ

รายวิชา เกณฑการวัดผลและ

ประเมินผล แนะนําหนังสือและ

เว็บไซต 

2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อ

ท่ีเหมาะสมตามหัวขอบรรยาย

ประจําสัปดาห 

3. อาจารยผูสอนมอบหมายงานให

ผูเรียนฝกปฏิบัติ 

4. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน

หรือเอกสารท่ีอาจารยผูสอน

มอบหมายใหสืบคน 

5. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ี

ผูเรียนนาํเสนอและแจงใหปรับแก

ไขหรือจัดทําเพ่ิมเติม 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสารประกอบการ

สอน 

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

2 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารขอมูลผานเครือขาย

สังคมออนไลน 

- เครือขายสังคมออนไลน 

สื่อทางสังคม 

- ประเภทของเครือขายสังคม

ออนไลน 

- การสรางเครือขายทาง

สังคม 

เครือขายสังคมออนไลนกับ

การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ผลกระทบของเครือขายทาง

สังคม 

- กรณีศึกษาซิสโกกับกลยุทธ

การใชสื่อสังคมออนไลนใน

ธุรกิจ 

4 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.(1) (2) 

 

3 

  

  

 

 

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

เบื้องตน 

- การสื่อสารขอมูล  

- วิวัฒนาการของระบบการ

สื่อสารขอมูล 

- รูปแบบการสื่อสารขอมูล 

- ประเภทของเครือขาย  

- เกณฑวัดประสิทธิภาพของ

เครือขาย 

- ประโยชนของเครือขาย 

     4 

  

  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- มาตรฐานเครือขาย 

- องคกรมาตรฐาน 

รหัสสากลท่ีใชในการสง

สัญญาณขอมูลทาง

คอมพิวเตอร 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบกา 

4-5 

  

  

สื่อสงขอมูลและเทคโนโลยีการ

สงผานขอมูลทางธุรกิจ 

- สื่อสงขอมูลแบบมีสาย  

สื่อสงขอมูลแบบไรสาย  

- การพิจารณาตัวกลางสง

ขอมูล 

- เทคโนโลยีการสงผานขอมูล

ทางธุรกิจ 

- กรณีศึกษาสัมผัสการ

โดยสารรถไฟฟาดวยสมารท

โฟน NFC อยางเต็มรูปแบบ 

AIS mPay Rabbit 

8 

  

  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการทําสายสื่อสาร

UTP 

4. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

6 

 

 

การสงและการรับขอมูล 

- สัญญาณและขอมูล 

การแปลงและการใชงานของ

สัญญาณและขอมูล 

- รูปแบบของการสงขอมูล

ดวยสัญญาณแอนะล็อกและ

สัญญาณดิจิทัล 

- เปรียบเทียบการสง

สัญญาณแบบแอนะล็อกและ

ดิจิทัล 

4 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.(1) (2) 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปตยกรรมเครือขาย 

- แนวความคิดเบื้องตนของ

แบบจําลอง OSI 

- แนวความคิดในการแบง

ลําดับชั้นสื่อสาร 

- การสื่อสารบนแบบจําลอง  

OSI 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

9 

 

ตัวแบบเครือขายคอมพิวเตอร

และเครือขายอินเทอรเน็ต 

- แบบจําลองอินเทอรเน็ต 

(TCP/IP Protocol Suite) 

- หมายเลขไอพี (IP 

Address) 

- การแบงเครือขายยอย 

- IP version 6: IPv6 

    

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.(1) (2) 

 

10 

 

รูปแบบการเชื่อมตอและ

องคประกอบของเครือขาย 

- จุดประสงคและ

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

 

 

องคประกอบของเครือขาย

คอมพิวเตอร 

- การจัดระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

- อุปกรณการเชื่อมตอ

เครือขาย 

- การจัดระบบเครือขาย

สํานักงานท่ีมีสาขา 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานเก่ียวการการจัดระบบ

เครือขาย การทําซับเน็ต 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

11 เครือขายคอมพิวเตอรแบบมี

สาย 

- โครงการหมายเลข 802 

เครือขายอีเทอรเน็ต (IEEE 

802.3) 

- การสงขอมูลแบบเบสแบนด

และบรอดแบนด 

- รูปแบบของเครือขาย

คอมพิวเตอรแบบมีสาย 

- กรณีศึกษาอัพเกรดระบบ

เครือขายไปยัง 40/100G 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานการ

เชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบ 

Point to Point 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ี ประเมินการฝกปฏิบัติ 

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

Ethernet 5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

12 เทคโนโลยีเครือขายไรสาย 

- ระบบเครือขายไรสาย 

- ขอดีและขอเสียของ

เครือขายไรสาย 

- การประยุกตใชงานท่ี

เหมาะสมสําหรับเครือขาย

คอมพิวเตอรไรสาย 

- ประเภทของเครือขายไร

สาย 

- รูปแบบการเชื่อมตอของ

ระบบเครือขายไรสาย 

- IEEE 802.11 

- กรณีศึกษา การใชงาน 

802.11ac กาวไปอีกข้ันหนึ่ง

ดวยเครือขาย  

- Gigabit Wi-Fi 

- กรณีศึกษาการใชงาน

เทคโนโลยีไรสายในงานธุรกิจ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติการ

เชื่อมตอเครือขายไรสายแบบ  

Adhoc  

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.(1) (2) 

 

13 โพรโทคอลท่ีใชในระบบ

เครือขาย 

- โพรโทคอลในลําดับชั้นเน็ต

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

เวิรก 

- โพรโทคอลในลําดับชั้นท

รานสปอรต 

- โพรโทคอลในลําดับชั้นแอป

พลิเคชัน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

14 ความม่ันคงปลอดภัยในระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

- ความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

- บุคคลท่ีกอใหเกิดภัยคุกคาม 

การโจมตีในระบบ

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

- ความเสี่ยงในระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

- การใชเครื่องมือในการ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยาย

โดยใชสื่อท่ีเหมาะสมตาม

หัวขอบรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตาม

ใบงานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและ

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

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

จัดการดานความปลอดภัย 

- นโยบายความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

แจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถาม

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานระบบเครือขายของ

ลํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนนํา

นักศึกษาไปศึกษาดูงาน

ระบบเครือขายของลํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนดสุิต 

2. ใหผูเรียนสรุปความรูท่ีได

จากการศึกษาดูงาน 

3. ใหผูเรียนอภิปรายรวมกัน

เก่ียวกับการศึกษาดูงาน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต 

BLOG YOUTUBE 

4.(1) 

 

16 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผล การเรียนรู 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

1 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนัก ในคุณคา 

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา 

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม  

(3) มีภาวะความเปนผูนํา 

และผูตาม สามารถทํางาน

เปน ทีมสามารถแก ไขขอ

ขัดแยงและลําดับ 

ความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบ 

ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร 

และสังคม 

(6) สามารถวิเคราะห

ผลกระทบจากการใช

คอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร 

และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 

1. วัดและประเมินจากการ

ตรงตอเวลาของนักศึกษาใน

การเขาชั้นเรียน การสงงาน

ตาม กํ าหนดระยะ เ วล า ท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจากการมี

วินัยและความพรอมเพรียง

ของนักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานท่ี

ไดรับมอบหมายและการแกไข

งานท่ีมีขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผู อ่ืนมาเปนของ

ตน 

4. วัดและประเมินจากความมี

น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย

ผูสอนและการชวยแนะนําใน

สิ่งท่ีเปนประโยชนสรางสรรค

ตอเ พ่ือนรวมชั้น เรียน เ พ่ือ

สร า งกระบวนการ เ รี ยนรู

รวมกัน 

1-15 

 

10 

 

2 

  

  

ความรู 

(1) มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี

ท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะหและสังเคราะหองค

ความรูจาก การทดสอบยอย 

แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ 

 

11-12 

  

  

 

10 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา 

เขาใจ และอธิบายความ

ตองการทางคอมพิวเตอร  

ร วม ท้ั งประ ยุกต คว ามรู  

ทักษะ และการใชเครื่องมือ

ท่ี เหมาะสมกับการแก ไข

ปญหา  

(3) ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห  

ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอรใหตรง

ตามขอกําหนด 

(4) ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม

ความกาวหนาทางวิชาการ 

แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร

คอมพิวเตอร 

(5) รู  เ ข า ใ จ  และสน ใจ

พัฒนาความรู ความชํานาญ

ทา งค อม พิ ว เ ต อ ร อ ย า ง

ตอเนื่อง 

(6) มีความรู ในแนวกวาง

ของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให

เ ล็งเ ห็นการเปล่ียนแปลง 

และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ 

(8) ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร

ความรูในท่ีศึกษากับความรู

ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. วัดและประเมินจากการ

สรุปสถานองคความรู  โดย

การสอบระหวางภาค 

8 20 

3. วัดและประเมินจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สถานองคความรู  โดยการ

สอบปลายภาค 

16 

 

 

30 

 

 

4. วัดและประเมินจากการ

นําเสนอรายงานการเรียนรู

แ บ บ ร ว ม มื อ เ ก่ี ย ว กั บ

เทคโนโลยรีะบบเครือขาย 

1-15 5 

 

5. วัดและประเมินจากการ

เขารวมศึกษาดูงานระบบ

เครือขาย ของมหาวิทยาลัย 

15 5/0 

6. วัดและประเมินจากการฝก

ปฏิบัติการทําสายสัญญาณ 

UTP 

5 5 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

3. 

 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ

และอยางเปนระบบ 

1. วัดและประเมินจากการ

นําเสนอ การแสดงความ

คิดเห็นตอกรณีศึกษา 

1-15 

 

 

5 

 

 

4. 

 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถใชความรู ใน

ศ า สต ร ม า ช้ี นํ า สั ง ค ม ใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) มีความรับผิดชอบในการ

ก ร ะ ทํ า ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ

รับผิดชอบงานในกลุม 

(3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแกไข

สถานการณท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของ

ตนเองและของกลุม 

 

 

1. วัดและประเมินจากผลการ

เรียนแบบรวมมือ 

 

 

 

1-15 

 

 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการ

คนควา การตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ

นําเสนอผลงานกลุมและการ

เปนผูนําในการอภิปราย

ซักถาม 

 

 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช

เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูใน

ป จจุ บั นต อกา ร ทํ า งาน ท่ี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

(2) สามารถแนะนําประเด็น

ก า ร แ ก ไ ขปญหา โ ด ย ใ ช

สารสนเทศทางคณิตศาสตร

หรือการแสดง สถิติประยุกต

 

 

 

1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห 

และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการออกแบบ

ระบบเครือขายจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของผูเรียน 

 

 

 

 

1-15 

 

 

 

 

10 

2. วัดและประเมินจากผลการ

สืบคน เทคนิคการนําเสนอ

โดยใชทฤษฎี การเลือกใช

1-15 
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กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

ตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยาง

สรางสรรค 

(3) สามารถใชสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีส่ือสารอยาง

เหมาะสม 

 

เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตรและ

สถิติท่ีเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 

3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการอธิบาย

ถึงขอจํากัด เหตุผลการ

เลือกใชเครื่องมือ การ

อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจาก

เพ่ือนรวมชั้นและอาจารย

ผูสอนรายวิชา 

1-15 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน 

1. เอกสารและตํารา หลัก 

อัญชนา  ลักษณวิรามสิริ (2559). การส่ือสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขาย 

คอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. 

2. เอกสารและขอมูล สําคัญ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ. (2552). เครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ด 

ดูเคชั่น. 

3. เอกสารและขอมูล แนะนํา 

ดร.พิพัฒน หิรัณยวณิชชกร. (2546). ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร.  

กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดดูเคชั่น. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและ ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
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- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการ ประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผล ประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

- จัดใหมีการฝกปฏิบัติมากข้ึน ในเรื่องสื่อกลางท่ีใชสงขอมูล 

- จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกหองเรียนเพ่ือเสริมประสบการณ และทําใหเขาใจเนื้อหาในสวนท่ีเปน

ทฤษฎีมากข้ึน 

- จัดใหมีการเขารวมสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

4. การทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบการใหคะแนนจาก การตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการ

เรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน และสัมภาษณนักศึกษา 

5. การดําเนินการ ทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

-  
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

SUAN  
DUSIT 

UNIVERSITY 

3663102  

การจัดการการปฏิบัติการ 
 (Operations Management) 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ รหัสวิชา 363102 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญ การจัดการการปฏิบัติการในองค์การที่จะวางแผน การ
ด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลิตภาพ การ
เลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการการบริหารโครงการ และการในการพัฒนาคุณภาพใน
การผลิตและการด าเนินงาน 

รายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ มีจุดประสงค์เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงานของผู้เรียน ความ
ตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ผู้เรียน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมี
ความสามารถในการสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดี 

        
                           ธันวาคม  2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 224 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 225 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 225 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 226 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  230 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 232 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 233 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3663102     การจัดการการปฏิบัติการ (Operations Management) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์. ธิตินันท์ จินตรานันท์ 
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน D1,E1 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
8 ธันวาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ทราบและเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของการการจัดการผลิตและการ 
ด าเนินการในองค์การที่ผลิตสินค้าและบริการ 

 1.2 เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ  กลยุทธ์ในการด าเนินงานและการปฏิบัติ  
 1.3 เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ หลักการค านวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกท าเล

ที่ตั้งการบริหารโครงการ 
1.4 เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการการในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการ

ด าเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจซึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและกระบวนการวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและ

บริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลิตภาพ การเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถาน
ประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน และโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ 
ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการปฏิบัติการ 
 Planning, organizing, and controlling in production of goods and services, product 
and process design; productivity; location and layout selection; forecasting, capacity 
and resource planning; supply chain management logistics; project management; 
inventory management; quality management; competitiveness; technology in 
production and operations. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยายการฝึก  

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงหากมีความจ าเป็น

โดยประเมินจากผล
สัมฤทธิผลการเรียนของ
นักศึกษา 

ไม่มี 6 ชั่ ว โ ม ง /
สัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันเวลา ในการให้ค าปรึกษา   สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงและประกาศให้
ผู้เรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ E-MAIL และ 
E-MAIL ADDRESS ส่วนตัวให้ทราบ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตสินค้าและบริหารที่ตรงตามมาตรฐาน ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการเจือปนสารเคมีที่มีอันตรายแก่สิ่งแวดล้อม และร่างกายของผู้ใช้การมี
ความจริงใจไม่หลอกหลวงผู้บริโภค  เพ่ือให้การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้นการใช้ความรู้ 
และทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบริหาร ต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภค  สังคม   เศรษฐกิจ และ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ทั้งในด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเป็นนักบริหารที่มีจริยธรรม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ
สถาบันและสังคม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
เป็นต้น 

3) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม 

4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพ่ือปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ  ในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา 
รวมทั้ง ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับ
นักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการท า
ประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่  การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม 

3) อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเองเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา 
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบ

ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อไปนี้ อย่างน้อย 3 
คน ได้ร่วมกันท าการประเมิน เช่น เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือชุมชน เป็น
ต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 

2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  การ
แต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความ
พร้อมเพรียง ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ จึงครอบคลุม
ความรู้ต่อไปนี้ 

1) สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ของการบริหารการผลิตและการ 
ปฏิบัติการทั้งในส่วนของธุรกิจที่ผลิตสินค้า และหน่วยงานที่ให้บริการ 

2) สามารถบูรณการ และประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการด าเนินงาน 

  3) สามารถน าเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการค านวณตามหลักโมเดลการค านวณการ
ผลผลิต การวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง การบริหารสินค้าคงคลัง และบริการ 
โครงการ เป็นต้น 

 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องการผลิตและการด าเนินการ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 วิธีการสอน 
 1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และความเข้าใจใน

ทฤษฎี เมโดลการค านวณ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดท าแผนการวาง
แผนการผลิต และการด าเนินงาน  

2) การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตการณ์การเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบ
ค าถาม 

2) การทดสอบย่อย 
3) การสอบกลางภาค 
4) การสอบปลายภาค 
5) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และ

เอกสารรายงาน 
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 3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ใช้ความเข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับตนเอง และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐานจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นแหล่งข้อมูล

จากส านักวิทยบริการ และแหลงข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลจากสื่อทางไกล แนวคิด
ต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบริหารและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน เช่นความรู้ในด้าน 
คอมพิวเตอร์  สารสนเทศ  รวมถึงดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อย่างสร้างสรรค์  

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 

1) การสอนแบบการบรรยาย  อภิปรายกลุ่ม 
2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และชุดฝึกปฏิบัติ   

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
1) การทดสอบย่อย  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค   
2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา  
โดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ 
หรืออาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามี
คุณสมบัติต่อไปนี้ 

1) แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น 
2) แสดงภาวะผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3) แสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การกระท าของตนเอง รวมถึง สังคม 

4) สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในการพัฒนาความรู้  พัฒนางาน และความคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกัน
ระหว่างนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
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4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้

ที่ก าหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ

แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้

รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการ
น าเสนอรายงาน หรือผลงาน 

  5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

2) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที 
    มอบหมาย 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ 
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบายและการ
ตอบค าถาม 

                     2) การสอบภาคปฏิบัติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 บทน าสู่การบริหารการผลิตและการ
ด าเนินการ  การค านวณหาผลผลิต  
รวมถึงการปรับปรุงผลิตให้สูงขึ้น 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

2-3 -  กลยุทธ์ในการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงาน  เช่นการก าหนด ภารกิจ 
กลยุทธ์ ยุทธวิธี เทคนิคการวิเคราะห์ 
swot ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ว ง จ ร ชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการ  

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

 4 การพยากรณ์  ศึกษาถึงความหมาย
ของการพยากรณ์รวมถึงเทคนิคใน
การพยากรณ ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

5 การวางแผนเลือกท าเลที่ตั้งในการ
ผลิตและการด าเนินการ  ศึกษาถึง
ความส าคัญของการเลือกท าเลที่ตั้ง 
ทั้ ง ธุ ร กิ จ กิ จ แ ล ะ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  
ขั้นตอนการเลือกท าเลที่ตั้งรวมถึง  
การวิเคราะห์การเลือกท าเลที่ตั้งโดย
การค านวณวิธีต่าง ๆ  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 
 

6 การจัดการคุณภาพโดยรวมศึกษาถึง
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดถึงคุณภาพใน
การผลิตสินค้าและการบริการ  การ
ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาการผลิต
และการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

7 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 
  

4 กิจกรรมการเรียนการสอน (1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1. อาจารย์ผู้สอนน านักศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ 
และนักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้
ในรูปแบบของ Mind Map 
 

8 การว า งแผนก า ลั ง ในการผลิ ต  
รวมถึงการวัดประสิทธิภาพของการ
วางแผนการผลิต 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

9 การจัดแผนผังของส านักงาน  และ
โรงงาน  ศึกษาถึงชนิดของผังการ
ด าเนินงานแบบต่าง ๆ ชนิดของผัง
ในแต่ละประเภท   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

10 
 
 
 
 

- การวางแผนแรงงานและทรัพยากร
มนุษย์  ศึกษาถึงแนวทางในการ
วางแผนก าลังคน  การคัดเลือก
พนักงานที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึง
แนวทางการจ่ายค่าแรง  การวางผัง
องค์กร  การจูงใจ  การฝึกอบรม  

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

11 
การบริหารสินค้าคงคลัง  ศึกษา
หน้าที่ของการจัดการวัสดุ  การจัด
สินค้าคงเหลือ  การสั่งซื้อที่ท าให้
เกิดการประหยัดสูงสุด 
 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

12 
 
 
 
 

-การบริหารโครงการ  ศึกษาถึง
ความส าคัญของโครงการ  การ
ควบคุมโครงการ  เทคนิคการบริหาร
โครงการด้วยวิธีการ PERT และ 
CPM   

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

13 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน  (Supply 
Chain Management-SCM)  
ศึกษาถึงความหมาย  และ
องค์ประกอบส าคัญของระบบการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

14 - ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ  ศึกษาถึงเทคนิคต่าง 
ๆ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตและการด าเนินงานให้ดีขึ้น  
เช่น ระบบ JIT  ระบบ KANBAN 
ระบบการผลิตแบบลีน  เป็นต้น 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 

(1) 

15 นักศึกษาน าเสนอโครงงานที่ส าเร็จ
รวมถึงจัดส่งแบบฝึกหัดในระหว่าง
ภาคเรียนที่ผ่านมา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
การน าเสนอของนักศึกษา 

(1) 

16 สอบปลายภาค   (1) 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบย่อย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

อาจารย์ผู้สอน
พิจารณา 

6 
16 

10% 
40% 
30% 

2 3, 4, 5 รายงาน 
และการน าเสนอหน้าชั้น

เรียน 

15 10% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสังเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบัติ

ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
     ผศ.อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์และผศ.สราวรรณ์  เรื่องกัลป์ปวงศ์ การจัดการการด าเนินงาน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, การจัดการด าเนินงาน(Operations Management), 
กรุงเทพมหานคร: ท้อป, 2555 

ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ และคณะ, การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ(Operations 
Management), นนทบุรี: กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค, 2556 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 CD ประกอบเอกสารการสอน 

4. WEBSITE อ้างอิง 
 http://www.kmitnbxmie8.com/index.php เว็ปไซต์ของภาควิชาการบริหาร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 2.2 ผลการฝึกปฏิบัติ 
 2.3 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย 
 2.4 การน าเสนอผลงาน การตอบค าถามของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและอาจารย์อ่ืนในสาขาวิชาและ

น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาใช้เพ่ือการด าเนินการ 
 3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน

รายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย 
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแล้ว ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
 
 
  
 

 

 

http://www.kmitnbxmie8.com/index.php
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

SUAN  
DUSIT 

UNIVERSITY 

3693301 
การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 
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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จ าเป็นส าหรับ
การบริหารธุรกิจ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองสถานการณ์ การพยากรณ์ 
เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานต่อไปได้ในอนาคต 

 
 
        

                              ธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 238 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 239 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 239 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 240 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  243 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 248 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 248 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
   3693301 การวเิคราะห์เชงิปริมาณและสถิติธรุกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
4.2 อาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล โสภารัตนกุล 
(1) อาจารย์ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี  ตอนเรียน C1, D1 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ธันวาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารธุรกิจ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จ าเป็นส าหรับการ

บริหารธุรกิจ  
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จ าเป็นส าหรับ

การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่ง  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ)และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ

แน่นอน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจ าลอง
สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

Knowledge in mathematics and statistics for quantitative analysis decision  making 
under certainty, risk and uncertainty situations; liner programming; network analysis; 
simulation model; descriptive statistics and inferential statistics for planning and making 
decisions in business. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยายการฝึก  

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ช.ม. ต่อภาค

การศึกษา 
สอนเสริมตามความต้องการ
ของ นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ช.ม. ต่อ
สัปดาห์ 

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน เว็บไซต์คณะ 
-   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการผลิตสินค้าและบริหารที่ตรงตามมาตรฐาน ไม่ท าลาย สิ่งแวดล้อม ไม่มีการเจือปน
สารเคมีที่มีอันตรายแก่สิ่งแวดล้อม และร่างกายของผู้ใช้ การมีความจริงใจไม่หลอกหลวงผู้บริโภค  เพ่ือให้
การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม 
นอกจากนั้น การใช้ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบริหาร ต้องพึงระมัดระวัง และ
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภค สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์
จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ นักศึกษา ทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้ 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

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

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดวัฒนธรรมในการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงร่วมกัน  
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่ง

กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มีการยกตัวอย่างสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา  
4) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็น

นิสัย และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียน
รับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปปรับแก้ไข 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่

พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ  
2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย

ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อม 
2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ จึงครอบคลุมความรู้ต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 

2.2 วิธีการสอน 
1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  

PowerPoint เป็นต้น  
2) การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน

การศึกษา  
3) การท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา ให้ค้นคว้าหา

บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
2.3 วิธีการประเมินผล 

1) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  
2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้
ความเข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 

1. สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ื อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  

PowerPoint เป็นต้น  
2) การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน

การศึกษา  
3) การท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา  
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
1) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  
2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการ

ประยุกต์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา  โดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจ
แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
1. สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของ

กลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ

ทีม 
3. มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ตนเองและอาชีพ 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  

PowerPoint เป็นต้น  
2) การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน

การศึกษา  
3) การท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา        

      4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

 4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ 
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5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 
และท ารายงานโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา 

2)  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหัด กรณีศึกษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  
2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
3) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน  การสอน 

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน าเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความส าคัญของ
การศึกษาในรายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 

 ประเภทของข้อมูล 
 ระดับการวัดของตัวแปร
ทางสถิติ 
 ความน่าจะเป็น 
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ค่าพารามิเตอร์และ
ค่าสถิติ 
 ประเภทของสถิติต 
 ระเบียบวิธีทางสถิติ 
 ประโยชน์ของสถิติ 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1.แนะน า
เนื้อหาวิชา  วัตถุประสงค์
ของวิชา  การเรียนการสอน
และการประเมินผล 
2.ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 

2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา 
 การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 ค่ามัธยฐาน 
 ค่าฐานนิยม 
 ค่าควอไทล์ 
 การวัดการกระจาย 

6 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 พิสัย 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน 

 
 

4 
 
 
 
 

 
 

บทที่ 3 การประมาณค่า 
 การประมาณค่าแบบจุด 
 การประมาณค่าแบบช่วง 

3 1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานทางสถิติ 
 ความผิดพลาดในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 ค่าวิกฤต 
 การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 
 การทดสอบสัดส่วนของ
ประชากร 
 การทดสอบความ
แปรปรวนของประชากร 
 การทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากร 
 การทดสอบผลต่างของ
สัดส่วนของประชากร 
 การทดสอบผลต่างของ
ความแปรปรวนของประชากร 
 การทดสอบความ
แตกต่างของสัดส่วนของ
ประชากรเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of 
Varience : ANOVA) 

6 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 
 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 การเปรียบเทียบพหุคูณ 
7-8 ทดสอบความรู้ 

บทที่ 5 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 ประโยชน์ของทฤษฎีการ
ตัดสินใจ 
 ตัวแบบการตัดสินใจการ
แสดงข้อมูล 
 ชนิดของการตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ 
 การตัดสินใจภายใต้
สภาวะที่แน่นอน   
 การตัดสินใจภายใต้
สภาวะความเสี่ยง 
 การตัดสินใจภายใต้
สภาวะที่ไม่แน่นอน 
 ค่าคาดหวังของ
ผลตอบแทนกรณีท่ีมีข่าวสาร
สมบูรณ์ 
 ค่าคาดหวังของข่าวสาร
สมบูรณ์ 
 การใช้ Decision Tree 
ในการประเมินหาทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

3 1.แบบทดสอบความรู้ 
2. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 

9-10 
 

บทที่ 6 การใช้โปรแกรมเชิงเส้น 
 รูปแบบของการ
โปรแกรมเชิงเส้น 
 ประโยชน์และการ
น าไปใช้ 
 ขั้นตอนของการ
โปรแกรมเชิงเส้น 
 สร้างตัวแบบของปัญหา 
 การแก้ปัญหาของตัว
แบบ 
 การแก้ปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นด้วยกราฟ 

6 1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 
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            รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 การแก้ปัญหาการ
โปรแกรมเชิงเส้นด้วยวิธีซิม
เพล็กซ์ 
 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
โดยวิธีซิมเพล็กซ์ 
 การวิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงและราคาเงา 

11 - 12 บทที่ 7 การวิเคราะห์ข่ายงาน
และควบคุมการติดตามงาน 

 ความเป็นมา 
 ความแตกต่างระหว่าง 
PERT และ CPM 
 ขั้นตอนการสร้างแผนผัง
ข่ายงาน 
 การประมาณการเวลา
ท างานไม่แน่นอน 

3 1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 

13  บทที่ 8 ตัวแบบจ าลอง
สถานการณ์ 
 ขั้นตอนการจ าลอง
สถานการณ์ 
 ตัวแบบจ าลอง
สถานการณ์มอนติ คาร์โล 

3 1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 9 การพยากรณ์ 
 ขอบเขตของการ
พยากรณ์ 
 องค์ประกอบของการ
พยากรณ์ท่ีดี 
 ประเภทของการ
พยากรณ์ 
 การพยากรณ์เชิงปริมาณ 
- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
- วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีการ

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษา 

 
 
 
 

อ.ศศิพัชร วงศ์รินทราเมธี 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 
 
 

ปรับให้เรียบแบบเอ็กโพเนน
เชียล 
- การพยากรณ์แนวโน้ม 
- การพยากรณ์ท่ีมีแนวโน้มและ
ฤดูกาล 
- การพยากรณ์ตัวแบบเชิง
สาเหตุ 
 การประเมินผลการ
พยากรณ์ 
 การพยากรณ์เชิง
คุณภาพ 

  
 

15 ทบทวนบทเรียน 3 สรุปผลและอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น 

 

16 สอบปลายภาค       3   
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 

1.1,1.3,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,5.1 

แบบฝึกหัด กรณีศึกษา 
การบ้าน การท ากิจกรรม 

2-6 30 

2 1.1,2.1,3.2,1.5,2.1,3.1,3.3 การทดสอบความรู้ 7 20 

3 
 

1.1,1.3,1.4,2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,
5.1 

แบบฝึกหัด กรณีศึกษา 
การบ้าน การท ากิจกรรม 

8-15 
 

30 

4 1.1,2.1,3.2,1.5,2.1,3.1,3.3 สอบปลายภาค 16 40 

 
 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2556). การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติส าหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2545).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทร์. (2545).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Keller,Gerald. (2008).Statistics for Management and Economics (8th 

Edition).Canada : Nelson Education, Ltd. 
Levin, R. I. and others.  (1992).  Quantitative approaches to management (8 th 

ed.). New York: McGraw-Hill 
Bereson,Mark L. , Levine,David M.. (2004). Basic Business Statistics: Concepts and 

Applications (9th Edition). PEARSON US IMPORTS & PHIPES.  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ 
ความเห็นจากนักศึกษาให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัด
กิจกรรมใน และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการ
เรียนรู้ที่ได้รับและ เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ได้โดยแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะท าการประเมินในการ
เก็บ ข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
  - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
   - ผลการสอบ  
  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงาน
รายวิชาตาม รายละเอียดที่สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองเพ่ือหารือ
ปัญหาการเรียนรู้ของ นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 
ดังนี้ 
   - สัมมนาการจัดการเรียนการสอนการวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชาความเหมาะสมของการให้คะแนน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  
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  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชาการรายงานรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหา
ที่สอนและกลยุทธ์ การสอนที่ใช้และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา เสนอต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผน พัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป โดยหลักสูตรได้มี
การวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
   - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากร เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 
หมายเหตุ หากนักศึกษามีปัญหา สงสัยในคะแนนหรือรายงานให้นักศึกษามาพบเพ่ือสอบถามข้อสงสัยได้
ภายใน 1 ปีการศึกษา ถ้าหากพ้นจากนี้ถือว่านักศึกษายอมรับกับผลคะแนนที่ได้รับ 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3824301 
การบัญชีเพื่อการจัดการ  

(Managerial Accounting)  
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ค าน า  
 
 เอกสารรายละเอียด มคอ.3 ของรายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) 
รหัสวิชา 3824301 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบในรายวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และ
ข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานงบประมาณ การจัดท างบกระแสเงินสด และการตัดสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว 
 หลักสูตรการบัญชี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด
ไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน การตระหนักในเรื่องกระบวนการคิดและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
       หลักสูตรการบัญชี 
       ธันวาคม 2559 
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สารบัญ 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 254 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 255 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 255 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 256 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  259 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 264 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 264 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3824301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

                    (Managerial Accounting) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3   หน่วยกิต  อัตราส่วนการเรียน (3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วันธณี  สุดศิริ  
   อาจารย์ผู้สอน  (1) อาจารย์วรนาถ ศรีพงษ์ ตอนเรียน H1 

ตอนเรียน G1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้อง เรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้อง เรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      8 ธนัวาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของ รายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมาย การบัญชีเพ่ือการจัดการและสามารถ
จ าแนกข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีเพ่ือการจัดการกับการบัญชีการเงินได้  

1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบาย ถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารงานและ
การด าเนินกิจการ 

1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มีคุณภาพ 
1.4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึง ความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา

ต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการและ
สร้างก าไรแก่ธุรกิจ 

1.5 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุน 
1.6 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ เช่น 

Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.8 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านเนื้อหาวิชาได้ 
1.9 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความส าคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรมในการจัดท า

บัญชีส าหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้าและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียน  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบ มีความรู้
และเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ระบบสื่อสารข้อมูล 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการ ด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน การ

ควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจ ากัดของข้อมูล
ต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานงบประมาณ และการตัดสินใจระยะสั้นการจัดท างบกระแสเงินสด และการ
ตัดสินใจระยะยาว 

2. จ านวนชั่วโมงท่ี ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

  
สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

ตามความเหมาะสมโดย
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ
นักศึกษา 

ในชั้นเรียนตามความ
เหมาะสม 

90 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา หรือ 6 ช.ม. 

ต่อสัปดาห์ 

 



256 
 

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

3. จ านวนชั่วโมงต่อ สัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ ในการก าหนดวันและเวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office 

Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารโดยตรง โดยผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์ 
โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัวให้นักศึกษาทราบด้วย 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียน รู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน      

3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจและหรือทาง

การแพทย์ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
ธุรกิจ 

1.2 วิธีการสอน 
(1) ให้ท ากิจกรรมหรือกรณีศึกษา หรือแบบฝึกปฎิบัติที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหา

จริง โดยให้นักศึกษาท าเป็นรายบุคคล 
(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ท าการเรียนการสอน โดยการ

พูดคุยกับนักศึกษา 
(3) เน้นความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน   

1.3 วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการเรียนการสอน การฝึกปฎิบัติต่างๆ 

ในชั้นเรียน ว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็แจ้งต่อ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น   

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์การบริหารธุรกิจในทุกสาขา 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้ง

ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
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2.2 วิธีการสอน 
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้

นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอ
รายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา         

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
(2) น าเสนอรายงาน จากการค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์งบการเงิน 
(3) วิเคราะห์กรณีศึกษา  
(4) แบบฝึกปฎิบัติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
และสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่ก าหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ และน าเสนอผลงาน

ในรูปของการอภิปรายกลุ่ม หน้าชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์และ
การประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 

4. ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

1. สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม 

3. มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
พัฒนาตนเองและอาชีพ 

4.2 วิธีการสอน 
(1) ให้ท ารายงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาจากสถานการณ์จริง 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็น ความส าคัญของรายวิชาที่เรียน ในระหว่างท าการสอน 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินรายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
(2) ประเมินพฤติกรรมความตรงต่อเวลา เช่น มาเข้าชั้นเรียน  การส่งงาน ตามเวลาที่ก าหนด 
(3) ประเมนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานทุกสาขาด้านการ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ

ท ารายงานโดยเน้นการค านวณเป็นตัวเลข และวิเคราะห์โดยมี สูตร หรือสถิติอ้างอิง จาก
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และแหล่งที่มาของข้อมูลที่แนะน า และเชื่อถือได้ 

(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมในการเรียนในชั้นเรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) รูปเล่มการจัดท ารายงาน 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

 
 

 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3824301 

การบัญชีเพื่อ
การจัดการ 

(Managerial 
Accounting) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห ์    

ที ่
รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน      

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1 - แนะน าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา 
การบัญชีเพื่อการจัดการ  
บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานของการบัญชี
เพ่ือการจัดการ 
- ความหมายและบทบาทของการบัญชี
เพ่ือการจัดการ- การจัดโครงสร้าง
องค์กร 
- ระบบการบริหารงาน 
- ความส าเร็จขององค์กร 
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ 
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ 
- หน้าที่ของผู้บริหาร 
- ข้อมูลกับระดับการบริหาร 
- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญชี 
 

3 - แนะน าการเรียน 
แนะน าหนังสือที่ใช้ในการเรียน
และหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูล 
- ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ยกกรณีศึกษา
ด้านจริยธรรมให้นักศึกษาตอบ
ปัญหารายบุคคล 
- นักศึกษาร่วมกันสรุปและ
อภิปราย 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
- แจ้งเรื่องการท ารายงานเป็น
รายกลุ่มในการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

(1) 

     2 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน 
- ความหมายของต้นทุน 
- การจ าแนกประเภทของต้นทุน 
- ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดท า     
งบการเงิน 
- ต้นทุนส าหรับการวางแผนและ      
การควบคุม 
- ต้นทุนตามหน้าที่ 
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ 
- ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับต้นทุนมาช่วย
ในการประหยัดค่าใช้จ่าย 

    3 - ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
- ให้นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุน
ที่รู้จักในภาคธุรกิจต่าง ๆ  
 - สังเกตพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมในการสรุปงานใน
ชั้นเรียน 
-นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นกรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

(1) 
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สัปดาห ์    
ที ่

รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน      
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

3-4 บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรง
และการรายงาน 
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินค้า 
- วิธีการค านวณต้นทุนสินค้า
ส าเร็จรูป 
- วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม 
- วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรง 
- ผลกระทบต่อการวัดผลก าไรจาก
วิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ต่างกัน 
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนในระบบ
ต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผันแปร 
-รูปแบบการจัดท างบก าไรขาดทุน 
-การเปรียบเทียบการด าเนินงาน
จากระบบต้นทุนรวมและต้นทุนผัน
แปร 
- การปรับก าไรสุทธิ 
- ข้อจ ากัดของวิธีต้นทุนผันแปร 
- แนวคิดในการน าระบบการคิด
ต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์ 

6 - ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
- การตอบค าถามในชั้นเรียน 
และสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
- นักศึกษาถามตอบค าศัพท์
ทางบัญชี 
- ให้นักศึกษาดู VCD 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตสินค้า 
-ทดสอบการวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตสินค้าของบริษัทใน
กรณีศึกษา จาก VCD  
- นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
เสนอความคิดกรณีศึกษา 
VCD  
 

(1) 

    5-6 บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร 
-ต้นทุนที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์
ต้นทุนปริมาณ ก าไร 
-แนวคิดเก่ียวกับก าไรส่วนเกิน 
-การค านวณก าไรส่วนเกิน 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
-การวิเคราะห์ก าไรสุทธิตาม
เป้าหมาย 
-การหายอดขายให้ได้ก าไรตาม
ต้องการ 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณี
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้กราฟ 
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร 

6 - ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
-อาจารย์ให้ตัวอย่างฝึกปฏิบัติ 
-ซักถามในชั้นเรียน 
และสังเกตพฤติกรรมการมี 
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
- ถามตอบค าศัพท์ทางบัญชี 
 

(1) 
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สัปดาห ์    
 ที่ 

รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน      
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

7 
 

บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
-ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจ 
-ขั้นตอนการตัดสินใจ 
-ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ 
- การซื้อเครื่องจักรใหม่แทน
เครื่องจักรเก่า 
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วนเอง 
  หรือซื้อจากผู้อ่ืน 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
- การเลือกสัดส่วนการผลิต 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้า
คงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ 
- การพิจารณารับค าสั่งซื้อพิเศษเมื่อ
มีก าลังการผลิตเหลือ 
- การตัดสินใจยกเลิกส่วนงาน 
- การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - ใช้สื่อ PowerPoint  
ประกอบการบรรยาย 
- นักศึกษาร่วมกันน า
กรณีศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกัน 
อาจารย์ ซักถามในชั้นเรียน 
และสังเกตพฤติกรรม 
การมีส่วน 
- ถามตอบค าศัพท์ทางบัญชี 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 
 

(1) 

    8 สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 
(บทท่ี 1 - 4) 

2 แบบทดสอบวัดความรู้ 
(ปรนัย)    20 คะแนน        

(1) 

  9 - 10 บทที่ 9  งบประมาณ 
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม 
-ประโยชน์ของงบประมาณ 
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ 
งบประมาณ 
-ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
-วิธีการจัดท างบประมาณ 
-ประเภทของงบประมาณ 
-ตัวอย่างการจัดเตรียมงบประมาณ 
 

6 - ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
-ซักถามในชั้นเรียน 
และสังเกตพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 
 
 

(1) 

11 
 
 
 

สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (บทที่ 5 , 9) 
 
 
 
 
 

1.30 
 

-แบบทดสอบวัดความรู้ 
(อัตนัย) 20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่

รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน      
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

12 
 

บทที่ 6 งบกระแสเงินสด 
-ความหมายของเงินทุน และ 
งบกระแสเงินสด 
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด 
- การจ าแนกกระแสเงินสด 3กิจกรรม 
-  กิจกรรมด าเนินงาน 
-  กิจกรรมลงทุน 
-  กิจกรรมจัดหาเงิน 
- การหาการเปลี่ยนแปลงของเงินสด 
- ข้อมูลที่ใช้ในการท างบกระแสเงินสด 
- ขั้นตอนในการท างบกระแสเงินสด 
- วิธีทางตรง 
- วิธีทางอ้อม 

3 - ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
- ตั้งค าถามที่เก่ียวกับงบ
กระแสเงินสดพร้อมแสดง
ตัวอย่างรายงานการเงินใน
ส่วนของงบกระแสเงินสด 
- ถามตอบค าศัพท์ทาง
บัญชี 
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

(1) 

13. 
 

บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน 
-ความหมายของการวิเคราะห์         
งบการเงิน 
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน 
-ประโยชน์ของการรายงานการ 
-วิเคราะห์งบการเงิน 
-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
- การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนเต็ม 
หรือการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง 
- การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการ
วิเคราะห์ตามแนวนอน- การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 
- อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ใช้สินทรัพย์ 
- อัตราส่วนแสดงสภาพเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
-นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
กรณีศึกษา 
 -ซักถามในชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ถามตอบค าศัพท์ทาง
บัญชี 
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
-ให้นักศึกษาจัดท ารายงาน
กลุ่มเรื่อง การวิเคราะห์งบ
การเงิน 

(1) 
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2. แผนการประเมินผล การเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
3.1, 3.2,3.3 
4.1,4.2,4.3  
5.1,5.2,5.3,5.4 

- การท าแบบฝึกหัด 
- การทดสอบย่อย 
- การน าเสนองานกลุ่ม 

 

 1 – 14 
 

15 

10% 
 

10% 
 

2 1.1, 1.3 
2.1,2.2, 2.3, 2.4   
3.2, 3.3 

สอบกลางภาค 
 

8 และ 11 40% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 4.1, 4.2, 4.3 

- การสังเกตพฤติกรรม การ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

1-14 10% 
 

4 1.1, 1.3 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,   
3.2, 3.3 

สอบปลายภาค 16 30% 

 

สัปดาห ์    
ที ่

รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน      สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

14   
 

บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน 
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ 
-งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
-โครงการลงทุน 
-ขั้นตอนในการจัดท าโครงการ
ลงทุน 
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ 
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน 
-วิธีอัตราผลตอบแทนอย่างง่าย
หรืออัตราผลตอบแทนทางบัญชี 
-วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
-วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด 
-วิธีดัชนีก าไร 

  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย 
-นักศึกษาร่วมกัน 
อภิปรายกรณีศึกษาที่ 
อาจารย์น ามาเป็นตัวอย่าง 
-ซักถามในชั้นเรียน 
- มอบหมายแบบฝึกหัดให้หัดท า
ด้วยตนเอง 
- ทดสอบย่อย 
-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

(1) 

15 ทบทวน และการรายงานหน้าชั้น
เรียน 

3 ทบทวนก่อนสอบปลายภาคและน า
เสนรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 

(1) 

16 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบวัดความรู้ (ปรนัย)   
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : เสมาสาส์น, 2553 
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงท่ีส าคัญ 

กาญจนา ศรีพงษ์. การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แม็คเน็ทพริ้นติ้งเนเตอร์, 2546 
ไพบูลย์ ผจงวงศ์. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549 
ศศิวิมล มีอ าพล. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง, 2550 
ศรีสุดา ธีระกาญจน์. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

      
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. หลักการบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล    

(ประเทศไทย), 2551 
Garrison, R.H. & Noreen, E..W. Managerial accounting. (10th ed) New York:      

McGraw-Hill, 2003 
Horgren, C.T., Data, S.M. & Foster, G. Cost accounting: A Managerial    

emphasis. (11 ed.) Upper Suddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ 
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
[Online]. Available:http://www.set.or.th (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ  หลักทรัพย์และ

ตลาด  หลักทรัพย์) 
[Online]. Available:http://www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร) 
 

หมวดที ่7 การประเมินและ ปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ผลจากการฝึกปฏิบัติ ผลการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย การสอบ 

กลางภาค และการสอบปลายภาค 
2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย การน าเสนอรายงาน การอภิปราย การ 

ซักถามในชั้นเรียน      
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืน และน า
ผลจากการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้เพ่ือการด าเนินการ 
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3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
    ในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่เรียนจบไปประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหา
ที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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