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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 โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และ
ข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานงบประมาณ การจัดท างบกระแสเงินสด และการตัดสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว 
 หลักสูตรการบัญชี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน การตระหนักในเรื่องกระบวนการคิดและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

       20 พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3824301 รายวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ  

       (Managerial Accounting: MA) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี   สุดศิริ  
    4.2 อาจารย์ผู้สอน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ  ตอนเรียน  A1, B1 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา  พิณเนียม        ตอนเรียน  A1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 3 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 27  พฤศจิกายน  2560    
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  27  พฤศจิกายน  2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของ รายวิชา 

1.เพ่ือให้นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมาย การบัญชีเพ่ือการจัดการและสามารถจ าแนก 
   ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีเพ่ือการจัดการกับการบัญชีการเงินได้  
2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารงานและการ 
   ด าเนินกิจการ 
3.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มีคุณภาพ 
4.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึง ความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ  
   ส าหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการและสร้างก าไรแก่ 
   ธุรกิจ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุน 
6. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  
    Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านเนื้อหาวิชาได้ 
9. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความส าคัญของเนื้อหาวิชาจริยธรรม คุณธรรมในการจัดท า 
    บัญชีส าหรับธุรกิจที่ผลิตสนิค้าและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียน  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจของประเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบ มีความรู้และเข้าใจถึง
โครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์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 
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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 และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน 

(1) ให้ท ากิจกรรมหรือกรณีศึกษา หรือแบบฝึกปฎิบัติที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง 
โดยให้นักศึกษาท าเป็นรายบุคคล 

(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ท าการเรียนการสอน โดยการพูดคุย
กับนักศึกษา 

(3) เน้นความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 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 าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน 

การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
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2.2 วิธีการสอน 
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้

นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
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 สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่ก าหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ และน าเสนอผลงานใน

รูปของการอภิปรายกลุ่ม หน้าชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์และ
การประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 

4. ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

1. สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 
3. มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ตนเองและอาชีพ 
4.2 วิธีการสอน 

(1) ให้ท ารายงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาจากสถานการณ์จริง 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็น ความส าคัญของรายวิชาที่เรียน ในระหว่างท าการสอน 



 

 8 

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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานทุกสาขาด้านการ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

รายงานโดยเน้นการค านวณเป็นตัวเลข และวิเคราะห์โดยมี สูตร หรือสถิติอ้างอิง จากบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ 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 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความส าคัญของ
การศึกษาในรายวชิา 
บทที่ 1 ความรู้พืน้ฐานของการบัญชี
เพื่อการจัดการ 
- แนะน าข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ  
- ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพื่อการจัดการ 
- การจัดโครงสร้างองค์กร 
- ระบบการบริหารงาน  
- ความส าเร็จขององค์กร 
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ 
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ 
- หน้าที่ของผู้บริหาร 
- ข้อมูลกับระดับการบริหาร 
- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญช ี
 
 

3 
 

- แนะน าแนวการสอน หนังสือที่ใช้ในการ
เรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติม แนะน า
แหล่งสืบค้นข้อมูล และwebsite ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลเพ่ิมเติมของ
รายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 
-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนจะ
แนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
โดยใช้สื่ อ  PowerPoint ประกอบการ
บรรยายในหัวข้อความรู้พ้ืนฐานของการ
บัญชีเพ่ือการจัดการ 
- ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน และยกกรณีศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาตอบ
ปัญ ห ารายบุ คคลห รือรายกลุ่ ม โด ย
นักศึกษาร่วมกันสรุปและอภิปราย 
-ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดย

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ
หัวข้อ ความรู้พื้นฐาน
ของการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 

1, 3, 9 1 



มคอ. 3 

 10 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความหมายและบทบาทของการ
บัญชีเพ่ือการจัดการได้ 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหาร
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการบัญชีเพ่ือ
การจัดการ  

มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติ ให้ผู้ เรียนท า
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในประเด็นต่ างๆ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน 
 

2 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ต้นทุน 
- ความหมายของต้นทุน 
- การจ าแนกประเภทของต้นทุน 
- ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการ
จัดท างบการเงิน 
- ต้นทุนส าหรับการวางแผน และ
การควบคุม 
- ต้นทุนตามหน้าที่ 
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ 
- ต้นทุนเพือ่การตัดสินใจ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับต้นทุนมา
ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 1 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนที่รู้จักในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก  และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในการ
ท างานร่วมกันในชั้นเรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับต้นทุน 
  

1, 2, 8 1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถแยกประเภท

ต้นทุนหรือแบ่งแยกต้นทุนที่
เกิดข้ึนของธุรกิจได้ว่าเป็น
ต้นทุนประเภทใด ทั้งต้นทุน 
ของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ
ต้นทนุของธุรกิจค้าปลีก 

  

-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน และ
แบบฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนเป็นการบ้าน 

3 บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรงและ
การรายงาน 
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินคา้ 
- ต้นทุนในการซื้อขายสินคา้ 
- วิธีการค านวณตน้ทนุสนิค้า
ส าเร็จรูป 
- วิธีต้นทนุรวมหรือต้นทุนเต็ม 
- วิธีต้นทนุผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรง 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

แบ่งแยกต้นทุนในการผลิต
สินค้า และการซื้อขายสินค้า
ได้ 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 2 และอธิบาย
ถึ งเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน ตาม
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
ของภาคธุรกิจด้วยวิธีต้นทุนรวม และ
ต้นทุนทางตรง  และสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการท างานในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การบัญชีต้นทุน
ทางตรงและการ
รายงาน 
 

2, 3, 5 1, 2 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุน
การผลิตสินค้า และต้นทุนของ
สินค้าท่ีซื้อมาเพ่ือขายได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุน
วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็มได้ 

- ผู้เรียนสามารถค านวณต้นทุน
วิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุน
ทางตรงได้ 

- ผู้เรียนสามารถจ าค าศัพท์
เฉพาะทางการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนได้ 

 

ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ให้ นั กศึ กษาท าแบบฝึ กปฏิ บั ติ ท้ าย
บท เรียน  และให้ นั กศึ กษาถามตอบ
ค าศัพท์ เฉพาะทางการบัญชีต้นทุนใน
บทเรียนนี้ 

4 บทที่ 3  การบัญชีต้นทุนทางตรง
และการรายงาน (ต่อ) 
- ผลกระทบต่อการวัดผลก าไรจาก
วิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ต่างกัน 
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนในระบบ
ต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผัน
แปร 
-รูปแบบการจัดท างบก าไรขาดทุน 
-การเปรียบเทียบการด าเนินงาน

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 3 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดต้นทุนการผลิตสินค้า
ของภาคธุรกิจด้วยวิธีต้นทุนรวม และ

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับต้นทุน (ต่อ) 
 

2, 3, 5 1, 2 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

จากระบบต้นทุนรวมและต้นทุน
ผันแปร 
- การปรับก าไรสุทธิ 
- ข้อจ ากัดของวิธีต้นทุนผันแปร 
- แนวคิดในการน าระบบการคิด
ต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์ 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึน จากวิธีการคิด
ต้นทุนสินค้าที่ต่างกันท าให้ผล
ก าไรที่ได้รับแตกต่าง  
-ผู้เรียนสามารถปรับก าไรสุทธิจาก
วิธีต้นทุนรวมเป็นไปเป็นวิธีต้นทุน
ผันแปรได้และปรับจากวิธีต้นทุน
ผันแปรไปเป็นวิธีต้นทุนรวมได้ 
-ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดในการ
น าระบบการคิดต้นทุนผันแปรไป
ใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนสินค้า
ได้ 

ต้นทุนทางตรง  และสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการท างานในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบัติท้าย
บทเรียน และให้นักศึกษาถามตอบ
ค าศัพทเ์ฉพาะทางการบัญชีต้นทุนใน
บทเรียนนี้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

5  บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร 
-ต้นทุนที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์
ต้นทุนปริมาณ ก าไร 
-แนวคิดเก่ียวกับก าไรส่วนเกิน 
-การค านวณก าไรส่วนเกิน 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
-การวิเคราะห์ก าไรสุทธิตาม
เป้าหมาย 
-การหายอดขายให้ได้ก าไรตาม
ต้องการ 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ต้นทุน 
ปริมาณ และก าไรในการผลิตและ
ขายสินค้าได้ 
-ผู้เรียนสามารถค านวณจุดคุ้มทุน
ในการขายสินค้าได้ 
-ผู้เรียนสามารถค านวณหา
ยอดขายที่สร้างก าไรตามที่ธุรกิจ
ต้องการได้ 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอน แบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติ ในสัปดาห์ที่  3 -4 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนโดย ใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นั กศึกษาร่วมกันคิดวิ เคราะห์ ต้นทุน 
ปริม าณ  ก า ไร  จุ ดคุ้ มทุ น  ก า ไรตาม
เป้าหมายที่ต้องการของภาคธุรกิจและ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท า
แบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนของผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษาในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  
 

2, 4 1, 2 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

6 
 

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร (ต่อ) 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณี
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้
กราฟ 
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ 
ก าไร 
-ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
-การค านวณส่วนเกินที่ปลอดภัย 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ในกรณีที่กิจการมีการจ าหน่าย
สินค้าหลายอย่างหรือขายสินค้า
แบบรวมชุดได้ 
-ผู้เรียนสามารถใช้กราฟในการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น  
-ผู้เรียนสามารทราบถึงความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนการด าเนิน

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอน แบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 5 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นั กศึกษาร่วมกันคิดวิ เคราะห์ ต้นทุน 
ปริมาณ ก าไร จุดคุ้มทุนในกรณีจ าหน่าย
สินค้าหลายชนิด หรือการขายสินค้าเป็น
ชุด ค านวณก าไรตามเป้าหมายของธุรกิจ 
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการ
ด าเนินธุรกิจ และส่วนเกิดที่ปลอดภัยจาก
การขายสินค้า และสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท างานในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร  
 

2, 4 1, 2 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ธุรกิจและค านวณส่วนเกินที่
ปลอดภัยจากการขายสินค้าของ
กิจการได้ 

7 บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
-ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจ 
-ขั้นตอนการตัดสินใจ 
-ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจในการ
ด าเนินธุรกิจ 
-การซื้อเครื่องจักรใหม่แทน
เครื่องจักรเก่า 
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วน
เองหรือซื้อจากภายนอก 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า 
- การเลือกสัดส่วนการผลิต 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 5-6 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน  โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา
ร่วมกันอาจารย์ โต้ตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การใช้ต้นทุน
เพ่ือการตัดสินใจ 

2, 4 1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ด าเนินธุรกิจ  
-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

8 บทที่ 5 การใช้ตน้ทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ (ต่อ) 
-การเลือกสัดส่วนการผลิต 
-การตัดสินใจเกี่ยวกับสนิค้าคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ 
-การพิจารณารับค าสั่งซื้อพิเศษเมื่อมี
ก าลังการผลิตเหลือ 
-การตัดสินใจยกเลิกส่วนงาน 
-การตัดสินใจปดิโรงงานชั่วคราว 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ
ด าเนินธุรกิจ  
-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 5-6 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา
ร่วมกันอาจารย์ โต้ตอบซักถามในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การใช้ต้นทุน
เพ่ือการตัดสินใจ 
 

2, 4 1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

9 บทที่ 9  งบประมาณ 
-บทบาทของงบประมาณในการ
วางแผนและการควบคุม 
-ประโยชน์ของงบประมาณ 
-การบัญชีตามความรับผิดชอบกับ 
งบประมาณ 
-ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
-วิธีการจัดท างบประมาณ 
-ประเภทของงบประมาณ 
-งบประมาณด าเนินงาน 
-งบประมาณขาย 
-งบประมาณการผลิต 
-งบประมาณซื้อวัตถุทางตรง 
-งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
-งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
-งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอน ใน
การวางแผนจัดท างบประมาณ 
-ผู้เรียนสามารถจัดท าแผน

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 7-8 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดวางแผนในการจัดท า
งบประมาณ ด าเนิ นงานร่วมกัน  โดย
อาจารย์ซักถามเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
ในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันวิเคราะห์แผนงบประมาณและ
อภิปรายพร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้องบประมาณ 

2, 3, 5 1, 2 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

งบประมาณด าเนินงานได ้

10 บทที่ 9  งบประมาณ (ต่อ) 
-งบประมาณการเงิน 
-งบประมาณเพื่อการลงทนุ 
-งบประมาณเงินสด 
-งบประมาณงบก าไรขาดทุน 
-งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
-งบประมาณงบกระแสเงินสด 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถจัดท าแผน

งบประมาณด าเนินงานและ
งบประมาณการเงินได ้

 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 7-8 และอธิบาย
ถึ งเนื้ อห าขอบเขตของบท เรียน โดย 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกัน 
นักศึกษาร่วมกัจัดท ากรณีศึกษาในการ
จั ดท างบ ป ระม าณ ด า เนิ น งาน และ
งบประมาณการเงิน ร่วมกันอาจารย์ 
ซักถามในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กรณีศึกษา 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน  

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้องบประมาณ 

2, 3, 5 1, 2 

11 บทที่ 6 งบกระแสเงินสด 
-ความหมายของเงินทุน และ 

3 
 

ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนอธิบาย
ถึ ง ข้ อ บ ก พ ร่ อ งต่ า งๆ  จ าก ก า รท า

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ

2, 6, 7 1 



มคอ. 3 

 20 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

งบกระแสเงินสด 
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด 
- การจ าแนกกระแสเงินสด 3
กิจกรรม 
-  กิจกรรมด าเนินงาน 
-  กิจกรรมลงทุน 
-  กิจกรรมจัดหาเงิน 
- การค านวนหาการเปลี่ยนแปลง
ของเงินสด 
- ข้อมูลที่ใช้ในการท างบกระแส
เงินสด 
- ขั้นตอนในการจัดท างบกระแส
เงินสด 
- การจัดท างบกระแสเงินสด 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายงบกระแส
เงินสดและวิเคราะห์กระแสเงินสด

แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 9-10 และอธิบาย
ถึงเนื้ อหาขอบเขตของบทเรียน  ตาม 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย  
-ใช้วิธีสอนแบบสาธิตโดยผู้สอนจะท าเป็น
ตัวอย่างตามขั้นตอนของการจัดท างบ
กระแสเงินสด ทุกกิจกรรมอย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี และตามความเป็นจริง
ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมตั้งโจทย์ค าถาม
ที่ เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด และแสดง
ตัวอย่างรายงานทางการเงินในกิจกรรม
ของงบกระแสเงินสดทั้งสามกิจกรรมทั้ง
วิธีทางตรงและทางอ้อม 
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 

จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้องบกระแสเงินสด 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ที่เพ่ิมขึ้นและลดลงในแต่ละ
กิจกรรมในงบกระแสเงินสดได้ 

12 บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน 
-ความหมายของการวิเคราะห์         
งบการเงิน 
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน 
-ประโยชน์ของการรายงานการ 
-การวิเคราะห์งบการเงิน 
-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
-การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนเต็ม
หรือการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง 
-การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการ
วิเคราะห์ตามแนวนอน  
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการ
วิเคราะห์งบการเงินได้ 
-ผู้เรียนสามารถค านวณและ
วิเคราะห์งบการเงินวิธีแนวตั้ง 
และวิธีแนวนอนได้ 
 

3 
 

-ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 11 และอธิบายถึง
เนื้ อ ห าขอบ เข ตขอ งบ ท เรี ย น  ต าม
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย  ใช้ สื่ อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมโดย
ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพ่ือ
ทบทวนความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ 
-ฝึกท าแบบฝึกปฎิบัติท้ายบทเรียน 
-แจ้งให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่มเรื่อง 
การวิเคราะห์งบการเงิน 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน 

2, 6, 7 1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

13 บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน 
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน 
-อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง หรือ 
สภาพเสี่ยงในระยะสั้น 
-อัตราส่วนแสดงหนี้สิน หรือสภาพ
เสี่ยงในระยะยาว 
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การใช้สินทรัพย์ 
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การท าก าไร 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถค านวณและ
วิเคราะห์งบการเงินวิธีอัตราส่วน
ทางการเงินได้ 

3 -ใช้ วิ ธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้ สอน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 11 และอธิบายถึง
เนื้ อ ห าข อ บ เข ต ข อ งบ ท เรี ย น โด ย 
จุดประสงค์ ของบท เรียน โดย  ใช้ สื่ อ 
Power Point ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา 
โดยอาจารย์เป็นผู้ซักถามในชั้นเรียนเพ่ือ
ทบทวยความเข้าใจ และสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
-ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้รับ 
-ฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน 
-ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการสอบถาม 
รายงานกลุ่ม 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การวิเคราะห์งบ
การเงิน 

2, 6, 7 1 

14 บทที่ 8 การตัดสนิใจในการลงทนุ 
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ 
-งบประมาณรายจา่ยเพื่อการลงทุน 
-โครงการลงทนุ 

3 
 

-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 12-13 และ
อธิบายถึงเนื้อหาขอบเขตของบทเรียน

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 

2, 6, 7 1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ขั้นตอนในการจัดท าโครงการลงทุน 
-เครื่องมือในการประเมินโครงการ 
-วิธีหาระยะเวลาคืนทนุ 
-วิธีอัตราผลตอบทางบัญช ี
-วิธีมูลค่าปจัจุบนัสุทธ ิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน 
-วิธีดัชนีก าไร  
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการลงทุน
ระยะยาวได้ 
-ผู้เรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
ลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
ได้ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนโดย ใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
- ใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจการโดยให้
นักศึกษาคิดค านวณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยวิธีต่าง ๆ ร่วมกัน
อาจารย์ตามกรณีศึกษาที่ได้รับ และ
ซักถามโต้ตอบในชั้นเรียน โดยผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
 -ใช้วิธีสอนแบบอภิปรายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษาที่ได้ร่วมท าในชั้นเรียน 
- มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียน
ด้วยตนเอง 

PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การตัดสินใจลง
ลงทุน 

15 บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน 
(ต่อ) 
-ทบทวน เครื่องมือในการตัดสินใจ
ลงทุน 5 วิธี 
-การรายงานโดยการน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
 

3 
 

-ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผูส้อน
อธิบายถึงข้อบกพร่องต่างๆ จากการท า
แบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่ 14  และทบทวน
เนื้อหา โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายในการทบทวน
เนื้อหาเรื่องการตัดสินใจลงทุน 
-แบบฝึกปฏิบัติท้ายบทเรียนเพ่ือทบทวน

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกปฎิบัติ 
หัวข้อ การตัดสินใจ

2, 6, 7 1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถน าเสนองาน และ
ใช้สื่อในการน าเสนอ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ก่อนสอบปลายภาค 
-ความพร้อมในการส่งรายงานและ
น าเสนอ 
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนของผู้เรียน 

ลงทุน 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 



มมมม ม 
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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% 

 

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 

รายงานทางการเงนิของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ 
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
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[Online]. Available:http://www.set.or.th (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ  หลักทรัพย์และตลาด  
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 าผล
จากการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้เพื่อการด าเนินการ 

3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
    ในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่เรียนจบไปประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560 
 
 
 

รหัสวิชา 3652001 

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร ์

Ethic and Computer Laws 
 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ 

 
 
 
 
 



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

 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาจริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3652001 เป็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความส าคัญของกฎหมาย จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงาน
ด้านการจัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ นโยบายด้านสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

           
                                                                                                

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
 
 

หมวด  หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 2 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 3 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล  10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 23 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 24 

 
 



 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3652001  จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์  
Ethic and Computer Laws 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
3.2  ประเภทรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์  
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตารจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9.1 วันที่จัดท า 23  พฤศจิกายน  2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความส าคัญทางกฎหมาย จริยธรรม และ
ศีลธรรมในการประกอบธุรกิจ ในงานด้านการจัดการสารสนเทศ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการกระท า
ความผิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ นโยบายด้านสารสนเทศของรัฐบาล และหน่วยงานภาคเอกชน 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด ความส าคัญทางกฎหมาย จริยธรรม และ
ศีลธรรมในการประกอบธุรกิจ ในงานด้านการจัดการสารสนเทศ 
 2) เพ่ือให้นักศึกษาทราบมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
และการกระท าความผิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 3) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
นโยบายด้านสารสนเทศของรัฐบาล และหน่วยงานภาคเอกชน 
 4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการ ความส าคัญของกฎหมาย จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานด้านการ
จัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ นโยบายด้านสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ การนัดหมายผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
      - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วิธีการสอน  
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 
(1) ผู้สอนบรรยายสอดแทรก คติธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เข้าไปในการบรรยาย 

พร้อม ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี และไม่ดี ประกอบ 
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ

จัดการงาน การส่งงาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
ส าหรับการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี  
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(5) ใช้วิธีการสอนการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วย
การเสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(6) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ ( Interactive action learning) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ 
ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น    

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตจากการท างานและพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น

เรียน การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อม
สังเกตพฤติกรรมการท างาน 

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อื่นมาเปน็ของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน การช่วยแนะน าในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู้ 

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

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการน าไปประยุกต ์
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ 
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย

การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
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(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ  
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนก าหนดไว้  

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน 

การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค 
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ และการทดสอบ

ระหว่างภาค 
(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดท ารายงาน 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา

ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 
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(2) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ก าร
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่างๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) 

(3) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
นักศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ

การน าเสนองานของเพ่ือนร่วมชั้น การรับฟังค าแนะน าจากการอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา หรือ

สนใจ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย และภาษา 

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นรายงานได ้
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(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือร่วมใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมการท างาน การยอมรับในข้อผิดพลาด

และความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงาน 
(2) วัดและประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
(3) วัดและประเมินผลจากการเป็นผู้ตามในการร่วมอภิปรายการท างาน  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา

ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(2) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน หรื อเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามท่ีผู้สอนสมมติขึ้น 
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(3) ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(3) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันและในองค์กร 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญใน

การจัดท ารายงาน 
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การน าเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้

เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เหี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ

อภิปรายงานวิจันที่ได้น าเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

1 บทที่  1 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม 
- จริยธรรมทางธุรกิจ 
- จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษาสามารถสื่อสารแบบสองทางและแบ่งงานภายในกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

3 1. ผู้สอนแนะน าตนเอง แนะน า
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประเมินผล 

2. ผู้สอน บรรยาย สาธิต ปฏิบตัิ 
3. ผู้สอนตั้งค าถาม เพื่อตอบข้อ

ซักถามร่วมกัน 
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย

สรุป เนื้อหา 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

1, 7 4 (1) 
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10  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

2 บทที่ 2 จริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลอ่ืน 
- จริยธรรมส าหรับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จริยธรรมส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลอื่น และจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 1. ผู้สอนบรรยาย 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น

และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
แบ่งส่วนตลาดและการก าหนด
ตลาดเป้าหมายจากเว็บไซต์  

3. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
น าเสนอ การเตรียมความพร้อม
ในรูปแบบที่จะน าเสนอ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

1, 5, 6, 7 4 (1) 
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11  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญด้านจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3-4 บทที่ 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
- ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
- สาเหตุการณ์เพ่ิมจ านวนของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
- ประเภทของการโจมตี 
- ผู้กระท าผิด 
- การป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงผลกระทบของสังคมที่มาจากการขาดคุณธรรม
และจริยธรรม และเกิดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา การวิเคราะห์อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือน ามา
อภิปรายได้ 

6 1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
ก าหนด 

2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียน 

3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่างกรณีศึกษา
เพ่ืออภิปรายในชั้นเรียน 

4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

1, 2, 6, 7 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

5-6 บทที่ 4 ความเป็นส่วนตัว 
- ความหมายของความเป็นส่วนตัว 
- การเปิดเผยข้อมูล 
- ภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล  
- กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล 
- ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การ

และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
- นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการท าทดสอบย่อยโดยไม่ทุจริต 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การ

6 1. ผู้สอนบรรยาย 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น

และศึกษาการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ แล้วน ามาอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

1, 2, 6, 7 4 (1) 
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13  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
- นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่เรียนมาท าแบบทดสอบย่อยได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาท าแบบทดสอบย่อย 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การและรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 

7-8 บทที่ 5 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
- กฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
- ความคิดเห็นที่กฎหมายไม่คุ้มครอง 
- ประเด็นด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 

6 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห์ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

1, 2, 5, 6, 7 4 (1) 
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14  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม 

ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

9-10 บทที่ 6 ทรัพย์สินทางปัญญา 
- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
- การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
- การใช้งานอย่างชอบธรรม 
- ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 

6 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห์ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

1, 2, 5, 6, 7 4 (1) 



มคอ. 3 

 

15  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้งานอย่างชอบธรรม 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

11 บทที่ 7 คุณภาพของซอฟต์แวร์ 
- คุณภาพของซอฟต์แวร์และความส าคัญ 
- การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
- การประกันคุณภาพ 
- การวางแผนคุณภาพ 
- การควบคุมคุณภาพ 
- การพัฒนาระบบวิกฤติ 
- กรณีศึกษา 

3 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห์ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

1, 2, 5, 6, 7 4 (1) 
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16  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

- ค าถามท้ายบท 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

คุณภาพของซอฟต์แวร์ และการจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

12 บทที่ 8 คุณภาพชีวิต 
- Productivity และ Digital Divide 
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคุณภาพชีวิต 
- กรณีศึกษา  
- ค าถามท้ายบท 

3 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

1, 2, 3, 6, 7 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของผลกระทบของการมีคุณธรรม

และจริยธรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิต 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข  การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญด้านคุณภาพชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันได้ 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห์ 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

13-
14 

บทที่ 9 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ 
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

6 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้ 

3. สื่อมัลติมีเดีย/

1, 2, 3, 4, 7 4 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

- การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของการก าหนดและการปฏิบัติตาม

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญด้านการด าเนินคดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห์ 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

15 บทที่ 10 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 
- ข้อควรพิจารณาเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมในการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ

1, 2, 3, 4, 7 4 (1) 



มคอ. 3 

 

19  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

- จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์งานทางการตลาด 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย 
ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

ประเด็นส าคัญด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ

ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห์ 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

ความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/

การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน์ 

หมายเหตุ :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ) วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

- การเข้าเรียน และ
การส่งงานตรงเวลา 

- การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาท าทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
(1) – (7) 

1. วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่
น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

4. วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 5 

- การมอบหมายงาน  
- การทดสอบย่อย  
- แบบฝึกหัด 
- แบบฝึกปฏิบัติ 
- การน าเสนอรายงาน 
- การสอบปลายภาค 

ความรู้ 
(1) – (6) 
(8) 

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 

1-15 10 

2. วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู้ โดยการสอบระหว่างภาค 
รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิง
ผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

5 และ 
10 

15 

3. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองค์ความรู้ 
โดยการสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจากรายงานที่น าเสนอ 

1-15 5/10 

5. วัดและประเมินประเมินจากการน าเสนอ
รายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
หรือผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

1-15 5/0 

- มอบหมายงานให้
นักศึกษาวิเคราะห์

ทักษะทางปัญญา
(1) – (4) 

1. วัดและประเมินจากการน าเสนอ การ
แสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 

1-15 
 

10 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ) วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

แสดงความคิดเห็น 
และการร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน 

- การน าเสนอรายงาน 

2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

1-15 
 
 

- การน าเสนอ
ความก้าวหน้าและ
งานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งท่ีเป็น
งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว  

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
(1) 
(4) – (5) 

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

1-15 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

1-15 
 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการน าเสนอรายงาน 

1-15 
 

- การติดตาม การคิด 
การวิเคราะห์ และ
การน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับระบบ
สารสนเทศ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) – (4) 

1.การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ 
ด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มี
การสืบค้นเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
 

1-15 
 

10 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2559). จริยธรรม และกฏหมายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

พนิดา พานิชกุล. (2553). จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: 
เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 

บุญสืบ โพธิ์ศรีและ อุทัยวรรณ ฉัตรสุวรรณ (2547) . จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). 
นนทบุรี: เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์.  

วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์และ อรทัย ธนชัยวิวัฒน์ (2548) . รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะน าให้
ผู้เรียนท าการค้นคว้าหรือท าความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 

- การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์  และชี้ ให้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง 

- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การน าเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น  
3. การปรับปรุงการสอน     

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ 
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ค าน า 
 

  รายละเอียดรายวิชา 3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Database Systems in 
Business) เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การพัฒนา
ฐานข้อมูล การก าหนดความต้องการของระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับตรรกะ การออกแบบข้อมูลเชิงวัตถุด้วย UML การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ
และบริหารฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล  การกู้และส ารองข้อมูล การปรับระบบให้มี
ประสิทธิภาพ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการ
ข้อมูลในระบบงาน หรือระบบธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

 รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การ
ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฏีและ
กรณีศึกษาต่างๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการรายวิชาการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการท างานอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                             พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3652106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

                             (ภาษาอังกฤษ)  (Database Systems in Business) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดัดา  สวนมะลิ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรัง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

   วันที่จัดท า 23 พฤศจิกายน 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและแบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจ าลองอี -อาร์ การ
บรรทัดฐานข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาษาเอสคิวแอล ชุดค าสั่งในภาษาเอสคิวแอลในการจัดการข้อมูล
ในฐานข้อมูล  

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการการออกแบบระบบฐานข้อมูลส าหรับงานธุรกิจ ตลอดจน
มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การบ ารุงรักษาและบริหารฐานข้อมูล 
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4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ การน าไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืน การน าไปประกอบอาชีพและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 

2. เพ่ือปรับเนื้อหารายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

3. เพ่ือปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การพัฒนาฐานข้อมูล 
การก าหนดความต้องการของระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลใน
ระดับตรรกะ การออกแบบข้อมูลเชิงวัตถุด้วย UML การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพและบริหาร
ฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล การกู้และส ารองข้อมูล การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหารฐานข้อมูล 

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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

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

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น

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

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

ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย ตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึนเพื่อน าไปปรับแก้ไข 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระท าความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
  (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
  (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการน าไป

ประยุกต ์
  (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
  (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

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

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

รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

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

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 

 (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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    3.2 วิธีการสอน 
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น การจัดการระบบ

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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

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

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
  (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การ น าเสนออย่างเหมาะสม 
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 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้าน
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นเพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น

ส าคัญด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
- แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ 
- ระบบแฟ้มข้อมูล 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การน าฐานข้อมูลมาใช้ในการ 
- จัดการข้อมูลทางธุรกิจ 
- องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล 
- ระบบจัดการฐานข้อมูล 
- หน้าที่ของระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 
- Data Dictionary และ File 
Manager 
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะน าหนังสือและ
เว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนอประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดของฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

2 
 

- หัวข้อการสอน 
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล 
- สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
- การแปลงรูป และอินสแตนท์ 
- สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลกับผู้บริหารฐานข้อมูล 
- สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลกับระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 
- ความอิสระของข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 - มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1) 



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถน าเสนอประเด็นส าคัญ
ของสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล 

3 
 

- หัวข้อการสอน 
แบบจ าลองฐานข้อมูล 
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แบบจ าลองฐานข้อมูล 
- ประเภทของแบบจ าลองข้อมูล 
- การสร้างแบบจ าลองข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับแบบจ าลอง
ฐานข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- - นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับแบบจ าลอง
ฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม

2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างการสร้างแบบจ าลองข้อมูล 
และอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูลนั้น 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
น าเสนอประเด็นส าคัญของ
แบบจ าลองฐานข้อมูล 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
- โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
- กฎความบูรณาภาพเชิงสัมพันธ์ 
- การแทนเค้าร่างฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
บอกถึงองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
ข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ
อธิบายความหมายนั้น  
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
บอกลักษณะความแตกต่างของคีย์ และ
สรุปความเกี่ยวกับกฎ Referential 
Integrity และ กฎ Entity Integrity 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

สืบค้น 
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

5-6 
 

- หัวข้อการสอน 
แบบจ าลองอี-อาร์ 
- แนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลอง อี-
อาร์ 

8 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1. ต าราระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- เอนทิตี 
- แอททริบิวต์ 
- ความสัมพันธ์ 
- แอททริบิวต์บนความสัมพันธ์ 
- กฎบนความสัมพันธ์ 
- สรุปสัญลักษณ์ของแผนภาพอี-
อาร์ 
- การออกแบบแผนภาพอี-อาร์ 
- ตัวอย่างการสร้างแผนภาพอี-
อาร์ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต 
จากการท าทดสอบย่อย   
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบแบบจ าลอง
อี-อาร์ 
ทักษะทางปัญญา 

ฝึกปฏิบัติออกแบบแผนภาพอี-อาร์ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

3. การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power 
Point) 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. แบบทดสอบย่อย 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการออกแบบ
แบบจ าลองอี-อาร์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการออกแบบ
แบบจ าลองอี-อาร์ 

7 - หัวข้อการสอน 
การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
- การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
รีเลชัน 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- การแปลงเอนทิตี 
- การแปลงแอททริบิวต์ของ
เอนทิตี 
- การแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี 
- พจนานุกรมข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแปลงแผนภาพอี-
อาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการแปลงแผนภาพอี-
อาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ของข้อมูล 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฎิบัติการแปลงแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการแปลงแผนภาพอี-
อาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

8 - หัวข้อการสอน 
การบรรทัดฐานข้อมูล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการบรรทัด
ฐานข้อมูล 
- ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน 
- การท าบรรทัดฐานข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดแบ่งกลุ่ม ให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมในการสร้างบรรทัด
ฐานข้อมูลเพ่ือออกแบบโมเดลฐานข้อมูล
แบบเชิงสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
บรรทัดฐาน 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรรทัดฐานข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการท าการบรรทัด
ฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างานได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการท าการตลาดผ่านยู
ทูปได้ 

9 - หัวขอ้การสอน 
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุด้วย UML  
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
- UML 
- คลาสไดอะแกรม 
- องค์ประกอบและสัญลักษณ์
ของคลาสไดอะแกรม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 
- คลาสไดอะแกรมส าหรับการ
ออกแบบฐานข้อมูล 
- แอคทิวิตีไดอะแกรม 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุดว้ย 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีทักษะในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
รายได้  
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML  

10-11 - หัวข้อการสอน 
ภาษาส าหรับการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
- ภาษาเอสคิวแอล 
- ประเภทของค าสั่งภาษาเอสคิว
แอล 
- ฟังก์ชันในค าสั่งเอสคิวแอล 
- ชุดค าสั่งที่ช่วยจัดท าสรุปผล
รายการ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาส าหรับการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติการใช้ฟังก์ชันในค าสั่ง SQL การ
ระบุเงื่อนไข where ในค าสั่ง SQL และ
การใช้ชุดค าสั่ง GROUP BY ORDER BY 
และ HAVING 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้นและน าเสนอข้อมูล 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เว็บไซต์ 
www.w3school.com 

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการใช้ภาษาส าหรับการ
จัดการระบบฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของภาษาส าหรับการ
จัดการระบบฐานข้อมูล 
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนอข้อมูล 
12 - หัวข้อการสอน 

การบ ารุงรักษาและการบริหาร
ฐานข้อมูล 
- รายการเปลี่ยนแปลง 
- การควบคุมการใช้งาน
ฐานข้อมูลโดยผู้ใช้หลายคน 
- การส ารองข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูล 
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของฐานข้อมูล 
- การปรับระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ 
- จริ ย ธรรมส าห รับ ผู้ บ ริห าร
ฐานข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดแบ่งกลุ่ม ให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมในการอภิปรายการ
เลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
ควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล และการ
ส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

องค์กร และสังคม 
- ตะหนักถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการ
บริหารฐานข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการบ ารุงรักษาและการ
บริหารฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการบ ารุงรักษาและ
การบริหารฐานข้อมูล 

13-14 - หัวข้อการสอน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ 
- วงรอบชีวิตการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
- วงรอบชีวิตการพัฒนา
ฐานข้อมูล 
- ตัวอย่างการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
- การออกแบบฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft Access  
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในการออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้
ในงานธุรกิจจากกรณีศึกษา 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในงานธุรกิจ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
- นักศึกษาสามารถประยกต์
ความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยอาศัย
ประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกตไ์ด้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล

เนื้อหาการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

15 - หัวข้อการสอน 
- ผู้เรียนน าเสนอกรณีศึกษา
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจประจ า
ภาคการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนรู้ตามความสนใจของ
ผู้เรียนตามองค์ประกอบและ
ข้อก าหนดตามที่ผู้สอนได้ก าหนด
ไว้ 
- ทบทวนบทเรียน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม สามารถ

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วมตอน
เรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อมน าเสนอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเชิงสร้างสรรค์ 
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรุป 
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งค าถาม
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต์ BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ
ความส าคัญ 
- เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ผู้เรียนน าเสนอ 
ทักษะทางปัญญา 
 - นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และร่วมตอบค าถามในการ
น าเสนอผลงาน  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
-  นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความ
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
รว่มทีมท างานได้ 
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสาร
ด้านภาษาไทยในน าเสนอผลงาน 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน 
- การ 
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาท า
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม (1.2) 
3. ภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ติดตาม สามารถ
ท างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา (2.1) 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

แบบฝึก
ปฏิบัติ 
- การ
น าเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา 
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหาเข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3. มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง (2.7) 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

8 30 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบปลาย
ภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชา/โครงการ 
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 
6. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 

1-15 5 

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่าง
เป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3) 
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษา/งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู้ 

 
1-15 

 
 

 
5 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

- การ
น าเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว  
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมท างาน (4.2) 
2.  มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง 
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (4.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์ 
และ
น าเสนอ
รายงาน
ประเด็น
ส าคัญด้าน
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. สามารถแนะน า
ประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการ
แสดง สถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (5.2) 
2. สามารถใช้สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม (5.4) 
 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

5 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

ลัดดา  สวนมะลิ. (2560). ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เทพฤทธิ์ บัณทิตวัฒนาวงศ์. (2554). คู่มือเรียน วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร:     
โปรวิชั่น. 

สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. (2553). คู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร. โปรวิชั่น. 
วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. (2555). ระบบฐานข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ดเอดูเคชั่น. 
Coronel, C., Morris, S., and Rob, P. (2013).  Database Systems: Design, 

Implementation, and Management. (10th ed.). Boston: MA, Cengage Learning. 
Darwen, H. (2011). An Introduction to Relational Database Theory.  Bookboon.com. 
Teorey, T., Lighstone, S., Nadeau, T. (2011). Database Modeling and Design. (5th ed.). 

Morgan Kaufman. 
Yan, L. and Ma, Z. (2011). Advances Database Query Systems: Technique, 

Applications and Technologies. IGI Global. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

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

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

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน     

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

การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/น าเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู้    
3. ทักษะทางปัญญา    
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน  หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  2/2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)   การจัดการการปฏิบัติการ  

                                    (ภาษาอังกฤษ) Operations Management 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา 
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ค าน า 
 

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

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

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

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

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

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

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

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงตอ่ภาค 
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็นจ านวน 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจ านวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
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    1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

        1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
 1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

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

1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 
 2.1.5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา

บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
      2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
    2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

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

การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษ 

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

2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
2.3.2 ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย

ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
2.3.3 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 

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

ประเทศ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา 
3.3.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น 

3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน         
  4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 

4.2.2 จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
 4.3 วิธีการประเมินผล        

4.3.1 ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

คอมพิวเตอร์ 
 5.1.2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

    5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ

รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล        

5.3.1 ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
 



มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

2 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
-ความหมายและความส าคญัของการ
วางแผน 
-องค์ประกอบระบบการผลิตและการ

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

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

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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 2 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

3. ใบงาน 
 

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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 3 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

6 การพยากรณ์ 
- ความส าคัญของการพยากรณ ์
- การพยากรณเ์พื่อการผลิต 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด  

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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 4 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 
  

ข้อ 1, 2  ปักษา   

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

8 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส ์
- ความหมาย ความส าคญัการจดัการโซ่
อุปทาน 

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

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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 5 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

ข้อ 1, 2, 3 ปักษา   

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

10 การจัดการสินค้าคงคลัง 
- ความหมายและความส าคญัของการสินค้า
คงคลัง 
- การจัดการสินค้าคงคลัง 

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

point 
3. ใบงาน 

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

12 แนวคิดการจัดการคุณภาพ 
- ความหมายและความส าคญัของการ
จัดการคณุภาพ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- นิยามคุณภาพในมุมมองของลูกค้า 
- องค์ประกอบของคุณภาพโดยรวม 
- มาตรฐานคณุภาพสากล 
 

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

ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

ข้อ 1, 2  ปักษา   

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

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวขอ้งกับการ
ผลิต โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map 
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั 

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. ใบงาน 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

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

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

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

16                                                                          สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        

ที่ประเมิน 
สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย 

 

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

1-15 10% 

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

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

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

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 

 

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

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

1-15 20% 

4. รายงานและการ
น าเสนอ 

 

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

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

1-15 
 

10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

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

5. ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

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

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

14 10% 

6. สอบปลายภาค 
 

2.1.1 ,2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
 

ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

16 40% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

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

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

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

ยูเคชั่น 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

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

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

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

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

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

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

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

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

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

1. ผลการสอบ 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน     

1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน   
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
                                            (Quantitative Analysis and Business Statistics) 

  

                                 
 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
                                                                     อาจารย์อังคณา  เชี่ยวชาญ 
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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (Quantitative 
Analysis and Business Statistics) รหัสวิชา 3693301 เป็นการรายละเอียดประกอบในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังกล่าว ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาแกน ให้เป็นมาตรฐานและถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จ าเป็นส าหรับการบริหารธุรกิจ ได้แก่ ความรู้
พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎี
การตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองสถานการณ์ การพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผลและ                 
การตรวจสอบโครงการ  

รายละเอียดรายวิชานี้ เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่ เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ 

 
 
 

อาจารย์ผู้สอน 
พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
        

หมวด  หน้า 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ                                                                          5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                                              6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล                                                                  10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                                              21 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา                                            22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา  3693301  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์อังคณา  เชี่ยวชาญ    ตอนเรียน B1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 2 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 20 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารธุรกิจ 
2.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมี เข้าใจในเรื่องความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จ าเป็นส าหรับ                     

การบริหารธุรกิจ  
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จ าเป็นส าหรับ              

การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของประเทศ 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้          
ความแน่นอน 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 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อ               
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริม เพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถท า
การสอนได้  หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอเพ่ือทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อ             
ภาคการศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ต่อสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  

โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
 1.1.5    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ

สังคม     
  1.1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     

1.2 วิธีการสอน  
(1)   ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับอย่างซื่อสัตย์

และซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน  
(2)   ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
(3)  ปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบรรยายและยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้                

การด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจ 
(4)   มอบหมายงาน /กิจกรรม /รายงานโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา 
(5)   ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน 
1.3 วิธีการประเมินผล     

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมการในชั้นเรียนและ           
การท างานกลุ่ม การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  

(2)  ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล 
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(4)  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน 

(5)  ประเมินจากการทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค 
 

2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1  มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 2.1.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.1.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 2.1.5  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 2.1.6  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 

 2.1.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
 2.1.8  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน  

(1)  จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  

(2)  สอนแบบการอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา 

(3)  มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ   
    2.3 วธิีการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากการสอบเก็บคะแนนและการสอบปลายภาค 
(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า  
(4)  ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นใบงาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

 3.1.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
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 3.1.2  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

 3.1.3  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 3.1.4  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้  

3.2 วิธีการสอน 
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูล จ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้สถานการณ์จ าลอง/
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

(2)  ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก โดย
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากการสอบเก็บคะแนนและการสอบปลายภาค 
(2)  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

 4.1.1  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 4.1.3  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 

 4.1.5  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.1.6  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     
4.2 วิธีการสอน         

(1)  มอบหมายงาน/กิจกรรม/กรณีศึกษา โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือดูความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์     
    4.3 วิธีการประเมินผล        
 (1)  ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

(2)  ประเมินจากการน าเสนอผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ และการเป็นผู้น า ผู้ตามใน            
การอภิปรายซักถาม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

 5.1.1  มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่ จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 5.1.2  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 5.1.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการใช้คณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(2)  ใช้การตั้งค าถามในชั้นเรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและสามารถสื่อสารสิ่งที่ได้

เรียนรู้ 
(3)  การแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันของผู้เรียน 

    5.3 วธิีการประเมินผล       
(1)  ประเมินจากความถูกต้องของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2)  ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าเนื้อหารายวิชา ทดสอบ
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ 
- ความหมายของสถิติ 
- ประเภทของข้อมูล 
- ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ 
- ความน่าจะเป็น 
- ตัวแปรสุ่ม 
- ประชากรและตัวอย่าง 
- ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
- ประเภทของสถิติ 
- ระเบียบวิธีทางสถิติ 
 
Learning Outcome 
ค านวณหาค่าความน่าจะเป็นและ
จ าแนกความแตกต่างของ
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติได้ 

3 
 

1.ผู้สอนแนะน าตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
ในการวัดผลและประเมินผล แนะน าหนังสือ 
แหล่งการเรียนรู้ และ Website เพ่ิมเติม 

2.ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัด
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 

3.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

4.ผู้ เรี ย น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ แ ก้ ปั ญ ห าจ าก โจท ย์        
การค านวณหาค่าความน่าจะเป็น ท าการแยก
ประเภทของสถิติ และจ าแนกความแตกต่าง
ของค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติและประเภท
ของสถิติ 

 

1. ต า ร า วิ ช า              
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 
4.แ บ บ ท ด ส อ บ 

ก่อนเรียน 

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 



มคอ. 3 

 11 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

2 สถิติเชิงพรรณนา 
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
- ค่ามัธยฐาน 
- ค่าฐานนิยม 
- การวัดการกระจาย 
- พิสัย 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- ค่าความแปรปรวน 
- สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
 
Learning Outcome 
สามารถค านวณค่าสถิตวิัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลางต่าง ๆ ได้ 

3 
 

1.ผู้ ส อน แบบบรรยายทฤษฎี ของเนื้ อห า 
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถิติเชิง
พรรณนา 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด
ระหว่างกัน 

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตามใบ
งานที่ก าหนด 

1. ต า ร า วิ ช า              
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 
 

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 

3 การประมาณค่า 
- การประมาณค่าแบบจุด 
 
Learning Outcome 
สามารถค านวณการประมาณค่าแบบ
จุด ได้ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การประมาณค่า 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด 

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตามใบ
งานที่ก าหนด 

1. ต า ร า วิ ช า              
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 

1, 2 
 

อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 



มคอ. 3 

 12 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

4 การประมาณค่า  
- การประมาณค่าแบบช่วง 
 
Learning Outcome 
สามารถค านวณการประมาณค่า 
แบบช่วงได้ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การประมาณค่า 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด 

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตามใบ
งานที่ก าหนด 

1. ต า ร า วิ ช า              
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 

5  การทดสอบสมมติฐาน 
- สมมติฐานทางสถิติ 
- ความผิดพลาดในการทดสอบ
สมมติฐาน 
- ค่าวิกฤต 
- การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 
- การทดสอบสัดส่วนของประชากร 
- การทดสอบความแปรปรวนของ

ประชากร 
 
Learning Outcome 
สามารถค านวณการทดสอบ
สมมติฐานได้ 
 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การประมาณค่า 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด 

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตามใบ
งานที่ก าหนด 

 

1. ต า ร า วิ ช า              
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 
 

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

6 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
- การทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยของ

ประชากร 
- การทดสอบผลต่างของสัดส่วนของ

ประชากร 
- การทดสอบผลต่างของความ

แปรปรวนของประชากร 
- การทดสอบความแตกต่างของ

สัดส่วนของประชากรเชิงคุณภาพ 
- การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
- การเปรียบเทียบพหุคูณ 
 
Learning Outcome 
สามารถสร้างโจทย์และค านวณหา
ค าตอบของการทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากรและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนได้ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การประมาณค่า 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด 

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม 
ใบงานที่ก าหนด 

4.ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือสร้างโจทย์และแก้ปัญหา
ของการทดสอบสมมติฐาน 

1. ต า ร า วิ ช า         
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2 .สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 
 

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 

7 การพยากรณ์ 
- ขอบเขตของการพยากรณ์ 
- องค์ประกอบของการพยากรณ์ที่ดี 
- ประเภทของการพยากรณ์ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
ของการพยากรณ์ 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้

1. ต า ร า วิ ช า       
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

1, 2, 3 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 



มคอ. 3 

 14 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- การพยากรณ์เชิงปริมาณ 
- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนัก 
 
Learning Outcome 
สามารถพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักได้ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด 
3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยการท าแบบฝึกหัดตาม 

ใบงานที่ก าหนด 
4.การสอบเก็บคะแนน 
 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 
4.แบบทดสอบเก็บ

คะแนน 

8 การพยากรณ์  
การพยากรณ์เชิงปริมาณ 
- วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีการปรับ

ให้เรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล 
- การพยากรณ์แนวโน้ม 
- การพยากรณ์ท่ีมีแนวโน้มและ

ฤดูกาล 
- การพยากรณ์ตัวแบบเชิงสาเหตุ 
- การประเมินผลการพยากรณ์ 
- การพยากรณ์เชิงคุณภาพ 
 
Learning Outcome 
สามารถพยากรณ์แบบเอ็กโพเนน
เชียลและพยากรณ์แนวโน้มได้ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ค ว าม เข้ า ใจตามวัตถุป ระสงค์ ของการ
พยากรณ ์

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพยากรณ์ วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็ก
โพเนนเชียลและการพยากรณ์แนวโน้ม 

1. ต า ร า วิ ช า             
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2 .สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน  
 

1, 2, 3 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 



มคอ. 3 

 15 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

9 การใช้โปรแกรมเชิงเส้น 
- รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเส้น 
- ประโยชน์และการน าไปใช้ 
- ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเส้น 
- สร้างตัวแบบของปัญหา 

 
Learning Outcome 
สามารถเขียน/สร้างตัวแบบปัญหา
ของการโปรแกรมเชิงเส้นได้ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการใช้
โปรแกรมเชิงเส้น 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างตัวแบบปัญหาของโปรแกรมเชิงเส้น 

1. ต า ร า วิ ช า              
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2 .สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 

10 การใช้โปรแกรมเชิงเส้น  
- การแก้ปัญหาของตัวแบบ 
- การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นด้วย

กราฟ 
- การแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น

ด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ 
- ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยวิธี                  

ซิมเพล็กซ์ 
- การวิเคราะห์ความไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงและราคาเงา 
 
 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการใช้
โปรแกรมเชิงเส้น 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาของโปรแกรมเชิงเส้น 

1. ต า ร า วิ ช า           
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

2. สื่ อ ก า ร ส อ น 
PowerPoint 

3.ใบงาน 

1, 2 
 

อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหา
โปรแกรมเชิงเส้นและค าตอบที่ดีสุด
ให้กับโจทย์ที่ก าหนดได้ 

11 การวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุม
การติดตามงาน 
- ความเป็นมา 
- ความแตกต่างระหว่าง PERT และ 

CPM 
- ขั้นตอนการสร้างแผนผังข่ายงาน 
- การประมาณการเวลาท างานไม่
แน่นอน 
 
Learning Outcome 
สามารถเขียนข่ายงานและสามารถ
อธิบายระยะเวลาในการท างานของ
ข่ายงานได้ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ค ว าม เข้ า ใจตามวัตถุป ระสงค์ ของการ
วิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาของโปรแกรมเชิงเส้น 

4.ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนออกแบบผังข่ายงาน
และท าการเขียนผังข่ายงานพร้อมทั้งอธิบาย
เวลาในการท างานของผังข่ายงานที่ออกแบบ 

1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

1, 2, 3 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 

12 การวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุม
การติดตามงาน  
- ขั้นตอนการสร้างแผนผังข่ายงาน 
- การประมาณการเวลาท างานไม่

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ค ว าม เข้ า ใจตามวัตถุป ระสงค์ ของการ
วิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน 

1. ต า ร า วิ ช า         
การวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณ และสถิติ
ธุรกิจ 

1, 2, 3 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แน่นอน 
 
Learning Outcome 
สามารถวิเคราะห์ผังข่ายงานและ
สามารถที่วางแผนในการท างานของ
ผังข่ายงานได้สร้างแผนผังข่ายงาน
การท างานได้ 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้อง        
การเขียนผังข่ายงาน 

2.สื่อการสอน 
PowerPoint 

3.ใบงาน 

13 ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ 
- ขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์ 
- ตัวแบบจ าลองสถานการณ์                  

มอนติคาร์โล 
 
Learning Outcome 
สามารถเขียนและวิเคราะห์               
ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ได้ 

3 1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ งตั ว
แบบจ าลองสถานการณ ์

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน
แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มและท าการ
แก้ปัญหาในการจ าหน่ายสินค้าโดยการ
จ าลองสถานการณ์ 

1. ต า ร า วิ ช า      
การวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณ และสถิติ
ธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษา  

1, 2 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 

14 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
- องค์ประกอบของทฤษฎีการ

ตัดสินใจ 
- ขั้นตอนการตัดสินใจ 

3 
 

1.ผู้สอนบรรยายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามทฤษฏีการตัดสินใจ 

2.การสอนแบบมี ส่ วน ร่ วม โดย ให้ ผู้ เรี ยน

1. ต า ร า วิ ช า
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
ปริมาณ และสถิติ
ธุรกิจ 

1, 2, 3 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ประโยชน์ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
- ตัวแบบการตัดสินใจการแสดง

ข้อมูล 
- ชนิดของการตัดสินใจภายใต้

สภาวการณ์ต่างๆ 
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยง   
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่ไม่

แน่นอน 
 
Learning Outcome 
สามารถวิเคราะห์ตัวแบบการ
ตัดสินใจและสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องภายใต้สภาวการณ์ท่ี
แตกต่างกันได้ 

แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด  

3.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง        
ทฤษฏีการตัดสินใจ 

2.สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

15 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
- ค่าคาดหวังของผลตอบแทนกรณีท่ี
มีข่าวสารสมบูรณ์ 
- ค่าคาดหวังของข่าวสารสมบูรณ์ 
- การใช้ Decision Tree ในการ
ประเมินหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 

3 
 

1. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบาย
ทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหา
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
2. ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์
เนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ

1. ต า ร า วิ ช า                
การวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณ และสถิติ
ธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. โจทย์ปัญหา 

1, 2, 3 อาจารย์
อังคณา  
เชี่ยวชาญ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
สามารถใช้แนวคิดการตัดสินใจใน
การวิเคราะห์ผลตอบแทน/ค่า
คาดหวัง ภายใต้สภาพการณ์ที่โจทย์
ก าหนดได้ 

ในการคิด  
3. ใช้การก าหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหาจาก
โจทย์ที่ก าหนดให้โดยการค านวณหาค่าคาดหวัง
ของผลตอบแทนในกรณีต่าง ๆ  

 

 



มมมม ม 

2 0  
 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียน / 
กิจกรรมในชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา /                  
การแต่งกาย /      
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตส านึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.6, 2.1.8, 3.1.1, 
3.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 
5.1.2, 5.1.3 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย และความซื่อสัตย์ในการไม่
น างานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2. ประเมินจากการแต่ งกายของ
นักศึกษาที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การตอบค าถามและการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

1-15 
 

20% 

2. แบบฝึกหัด/ 
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม) 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.7, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 4.1.2, 4.1.5, 
4.1.6, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4   

1. ประ เมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  
2.ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล  
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการท ากิจกรรมกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน 
เช่น  การมีส่ วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการท างานเป็น
ทีม  

1-15 
 

20% 
 

3. ประเมินจากแบบ
สอบประมวลความรู้
ทางด้านสถิติ  

1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 
1.1.7, 2.1.1, 2.1.6, 
3.1.1, 3.1.3, 4.1.6, 
5.1.2 

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรู้ทางดา้นสถิติ เพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา  

7 
 

20% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 
1.1.7, 2.1.1, 2.1.6, 
3.1.1, 3.1.3, 4.1.6, 
5.1.2 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2558). การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

สถิติส าหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2556).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุทธิมา ช านาญเวช.  (2560).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ :  วิทยพัฒน์, บจก 
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ.์  2556.  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.  นครปฐมส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสพชัย พสุนนท์.  (2553).  สถิติธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัด
และประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 



 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้สอน 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
  
  

รหัสวิชา 3652103 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
               (ภาษาอังกฤษ) Data Structure and Algorithm 

 



ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา 3652103 มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก แถวคอย รูป
ต้นไม้ กราฟ การเรียงล้าดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล ทั้งนี้เนื้อหาเรียนที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
รายวิชาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท้าจริง (Active Learning) กล่าวคือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้ลงมือกระท้าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท้าลงไป 
(Bonwell, & Eric, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐานสอง ประการ ได้แก่ (1) 
การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน (Meyers, & Jones, 1993) โดยผู้ศึกษาจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Fedler, & Brent, 1996) ความรู้ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการ
ฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชา 

ทั้งนี้ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถมีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการาสัมมนา
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยได้ชี้ชัดใน
ประเด็นที่เข้มข้นมากขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในการพัฒนาแผนธุรกิจ แผน
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เพ่ือการเตรียมการ การวางแผน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  STEM เป็นค้าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่  
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง
ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด้าเนินชีวิตและการท้างาน ค้าว่า STEM ใช้ครั้ง
แรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้
ค้านี้เพ่ืออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (Hanover Research, 2011, p.5)  

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส้าคัญต่อผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้ส้าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นส้าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา         

 
                                                                                              

   ผู้สอนและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                         พฤศจิกายน 2560 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  
 

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 1 

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2 

3 ลักษณะและการด้าเนินการ 2 

4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา 3 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  13 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 37 

7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา 41 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3652103 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
    Data Structure and Algorithm 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3(2-2-5) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ 
4.  ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนผู้สอน 

4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
4.2 ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
  
  
  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา 
     ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
     ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 9.1 วันที่จัดท้า 11 พฤษภาคม 2559 
 9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 7 ธันวาคม 2559 
 9.3 วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2560 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและ
การพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธีพร้อมกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวล้าดับ การเรียกซ้้า 
รายการโยง สแตก แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   

3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ การน้าไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืน การน้าไปประกอบอาชีพและน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการน้ากิจกรรมการบริการ
วิชาการ การวิจัย การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศไทย และความเป็นสากลของสาระรายวิชา 

2. ปรับให้มีฐานความรู้ของผู้ศึกษาให้ทีป่รากฏเชิงประจักษ์ส้าหรับการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับสาระ
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการน้าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจแต่ละด้าน
รวมถึงความสามารถในการเป็น 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการ

โยง สแตก รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงล้าดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล 
Program design and development; data; data structure; algorithms; arrays; recursion; link 

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

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้

ศึกษาเฉพาะราย 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - ผู้สอนประจ้ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค้าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ หรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนก้าหนดและผู้ศึกษามีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
 - ผู้สอนจัดเวลาให้ค้าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล ตามความเหมาะสม 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ผู้ศึกษาต้องได้รับการพัฒนา 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับ

ความส้าคัญ 
  1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์

  1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
  1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก้าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท้างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท้า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ
ทักษะการสรุปความแล้วจัดท้าผลการศึกษาน้าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน้าเสนอภาพแบบเลื่อน 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก้าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท้างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก้าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท้าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท้างาน มีกระบวนการท้างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท้าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก้าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน้าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค้าแนะน้า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน้าไว้ตามหัวข้อที่ก้าหนดและ
น้าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 
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(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู ้ศึกษาได้กระท้าซ้้าด้วยการตอบ
ค้าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค้าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท้าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท้าจริง ท้าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ้าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(8)  ก้าหนดให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยวและท้างานกลุ่ม โดยการน้าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท้าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก้าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน 
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อก้าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น้าผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้้าใจในการช่วยเหลือผู้สอนและการช่วยแนะน้าในสิ่งที่ เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
 2.1.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก้าหนด 
  2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
  2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช้านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
  2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
  2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

2.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก้าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
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ท้างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท้า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู ้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท้าผลการศึกษาน้าเสนอหน้าชั ้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน้าเสนอภาพแบบเลื ่อน หรือสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน้าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
ก้าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน้าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก้าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท้างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก้าหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท้าโครงการเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท้างาน มีกระบวนการท้างานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้
ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท้าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก้าหนดส่งผู้สอน 
พร้อมทั้งจัดน้าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้ค้าแนะน้าแนวทางที่
ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก้าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ้าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน้าด้วยการกระตุ้นด้วยค้าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต้ารา และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะน้าไว้ตามหัวข้อที่
ก้าหนดและน้าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน  

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส้าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
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การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก้าหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน้าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน้าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส้าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท้าซ้้าด้วยการตอบ
ค้าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค้าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท้าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท้าจริง ท้าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ้าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน้าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินชีวิต 
และการท้างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท้างาน  การ
จัดการเร ียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่ไม ่เน ้นเพียงการท่องจ้าทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค้าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถน้าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ้าวันได้  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ้าวันและการท้าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
ส่งเสริมให้ผู ้ศ ึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน้ามาใช้ได้ทุกวัน    

(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกท้ังให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่
เหมาะสมตามสภาพ 

(14)  ก้าหนดให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยวและท้างานกลุ่ม โดยการน้าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าชั้นเรียน ผู้สอนท้าการแสดงความคิดเห็น 

(15)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจดิจิทัล เป็น
ต้น 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และการ

ฝึกปฏิบัติ 
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(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการเก็บคะแนนระหว่าง
ภาค 

(3) วัดและประเมินจากการน้าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
และการสัมมนาทางธุรกิจ 

(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้  การทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
 (1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้

ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน้าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามที่ก้าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน้าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก้าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึ กษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท้างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก้าหนดไว้  

(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจ โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท้าโครงการการสัมมนาทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท้างาน มีกระบวนการท้างานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท้าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
ก้าหนดส่งผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน้าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้
ค้าแนะน้าแนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก้าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ้าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน้าด้วยการกระตุ้นด้วยค้าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต้าราและ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะน้าไว้ตามหัวข้อที่
ก้าหนดและน้าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน  

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส้าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที ่หลากหลายร่วมกัน เรียนรู ้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ความรู้ โดยน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์อ่ืนหรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก้าหนดขึ้น  

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน้าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือน้าไปเป็นข้อสรุป 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส้าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน้าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินชีวิต 
และการท้างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท้างาน  การ
จัดการเร ียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่ไม ่เน ้นเพียงการท่องจ้าทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค้าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถน้าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ้าวันได้  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ้าวันและการท้าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
ส่งเสริมให้ผู ้ศ ึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน้ามาใช้ได้ทุกวัน    

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการน้าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาเชิงวิกฤติ 
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการสัมมนาทางธุรกิจผ่านสื่อหรือช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1.1 สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทย และ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

  4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น้าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น 
  4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก้าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท้างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท้า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท้าผลการศึกษาน้าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการน้าเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน้าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง ๆ 
ตามที่ก้าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน้าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก้าหนด พร้อมทั้ง ให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท้างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก้าหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท้าโครงการสัมมนาทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท้างาน มีกระบวนการท้างานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท้าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
ก้าหนดส่งผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน้าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้
ค้าแนะน้าแนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก้าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ้าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน้าด้วยการกระตุ้นด้วยค้าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต้ารา และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะน้าไว้ตามหัวข้อที่
ก้าหนดและน้าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน  
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(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส้าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก้าหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน้าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน้าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส้าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท้าซ้้าด้วยการตอบ
ค้าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค้าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท้าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท้าจริง ท้าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ้าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  ก้าหนดให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยวและท้างานกลุ่ม โดยการน้าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท้าการแสดงความคิดเห็น 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการน้าเสนองาน 

ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมการด้าเนินงาน 
(2) วัดและประเมินจากผลการน้าเสนอผลงานกลุ่ม หรือการจัดส่งผลงานเข้าประกวดหรือการ

แข่งขันและการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบค้าถาม  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน้าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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5.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก้าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท้างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท้า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท้าผลการศึกษาน้าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการน้าเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก้าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท้างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก้าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท้าโครงการสัมมนาทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท้างาน มีกระบวนการท้างานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท้าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
ก้าหนดส่งผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน้าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้
ค้าแนะน้าแนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก้าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ้าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน้าด้วยการกระตุ้นด้วยค้าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน้าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน้าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส้าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท้าซ้้าด้วยการตอบ
ค้าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้ค้าปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยท้าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท้าจริง ท้าให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียนรู้และจดจ้าเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้ 

(8)  ก้าหนดให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยวและท้างานกลุ่ม โดยการน้าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท้าการแสดงความคิดเห็น 
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(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาทางธุรกิจ เป็นต้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน้าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินชีวิต 
และการท้างาน ช่วยให้ผู ้ศ ึกษาสร้างความเชื ่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีว ิตจริงและการ
ท้างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ้าทฤษฎีหรือกฏ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค้าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ พร้อมทั้งสามารถน้าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ้าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการ ได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ้าวันและการท้าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน้ามาใช้ได้ทุกวัน    

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และน้าเสนอรายงานประเด็น

ส้าคัญด้านการใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน้าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ้ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ

อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการน้าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิชา 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน้ารายวิชา ท้าความรู้จักนักศึกษา 
อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
พร้อมบรรยาย ภาพรวมของรายวิชา
และเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
บทที่ 1 ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี 
1.1 ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล 
1.2 ระดับของข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล 
1.3 ความหมายของโครงสร้างข้อมูล 
1.4 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 
1.4.1 โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น 
1.4.2 โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิง
เส้น 
1.5 ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
1.5.1 การวัดผลขั้นตอนวิธี 
1.5.2 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี 
สรุปเนื้อหาประจ้าสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผู้สอนแนะน้าตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา 

จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน้า
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพ่ิมเติม 

2. ผู้สอนให้ผู้ศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ/การด้าเนินธุรกิจ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในองค์การธุรกิจ 

3. ผู้สอนบรรยาย และให้ผู้ศึกษาสรุป
ประเด็นส้าคัญจากความเข้าใจ 

4. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

5. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ 

6. ผู้ศึกษาฝึกวิเคราะห์สาระของโครงสร้าง
ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

7. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณศีึกษา 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ 
และอ้านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมท้างาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2 บทที่ 1 ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี 
1.6 รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด 
1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม 
1.6.2 ประโยชน์ของรหัสเทียม 
1.7 ผังงาน 
1.7.1 โครงสร้างของการเขียนผังงาน 
1.7.2 ลักษณะของผังงานที่ดี 
1.8 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
1.8.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
1.8.2 การออกแบบโปรแกรม 
1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม 
1.8.4 การทดสอบโปรแกรม 
1.8.5 การจัดท้าเอกสารประกอบ
โปรแกรมและการบ้ารุงรักษา 
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ้าสัปดาห์ 
ศึกษากรณตีัวอย่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ความส้าคัญและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในการสัมมนา 

6. ผู้ศึกษาตอบค้าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

3 
 

บทที่ 2 แถวล าดับหรืออาร์เรย์ 
2.1 ความหมายของตัวแปรชุดหรือแถว
ล้าดับ 
2.2 ลักษณะของแถวล้าดับ 
2.3 ประเภทของแถวล้าดับ2.3.1 แถว
ล้าดับ 1 มิต ิ
2.3.2 แถวล้าดับ 2 มิติ 
2.3.3 แถวล้าดับ 3 มิติ 
2.4 การด้าเนินการกับอาร์เรย์ 
2.5 การประยุกต์ใช้งานในการเขียน
โปรแกรม 
2.5.1 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง 
2.5.2 แถวล้าดับของโครงสร้าง 
2.5.3 ข้อมูลชนิดโครงสร้างซ้อนกัน 
2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสร้าง 
2.5.5 ข้อมูลชนิดยูเนียน 

สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ้าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท้าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณตีัวอย่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์ 
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการการก้าหนดแผนการ
จัดการธุรกิจและการวางแผน 

6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์และ
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณตีัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก้าหนด 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช้านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

4-5 บทที่ 3 รายการโยงหรือลิงค์ลิสต์ 
3.1 ความหมายของรายการโยง 
3.2 ลักษณะของรายการโยง 
3.3 ประเภทของรายการโยง 
3.3.1 รายการโยงทางเดียว 
3.3.2 รายการโยงสองทาง 
3.3.3 รายการโยงหลายทาง 
3.4 การด้าเนินการกับรายการโยง 
3.4.1 การด้าเนินการกับรายการโยง
ทางเดียว 
3.4.2 การด้าเนินการกับรายการโยง
ทางเดียวเป็นวง 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์ 
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเรื่องการประชุมและข้ันตอนการ
ประชุม 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

3.4.3 การด้าเนินการกับรายการโยง
สองทาง 
3.4.4 การด้าเนินการกับรายการโยง
สองทางเป็นวง 
3.4.5 การด้าเนินการกับรายการโยง
หลายทาง 

สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ้าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท้าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของการ
ประชุมกับการสัมมนา 

6. ผู้ศึกษาตอบค้าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณตีัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณตีัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก้าหนด 
 2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช้านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

6-7 
 

บทที่ 4 สแตกหรือกองซ้อน 
4.1 ความหมายของสแตก 
4.2 ลักษณะของสแตก 
4.3 การด้าเนินการกับสแตก 
4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิดข้อมูล
สแตก 
4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตกด้วย
แถวล้าดับ 
4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตกด้วย
พอยเตอร์ 

สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ้าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท้าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์ 
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถาม 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

6. ผู้ศึกษาตอบค้าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณตีัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 

3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณตีัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

8-9 บทที่ 5 แถวคอยหรือคิว 
5.1 ความหมายของคิว 
5.2 ลักษณะของคิว 
5.3 ประเภทของคิว 
5.3.1 คิวธรรมดา 
5.3.2 คิววงกลม 
5.3.3 คิวที่เรียงล้าดับตามความส้าคัญ 
5.4 การด้าเนินการของคิว 
5.4.1 การท้างาน EnQueue 
5.4.2 การท้างาน DeQueue 
5.4.3 การท้างาน Queue Front 
5.4.4 การท้างาน Queue Rear 
5.5 การประยุกต์ใช้งานคิวในการเขียน
โปรแกรม 
สรุปเนื้อหาประจ้าสัปดาห์ 
ศึกษากรณตีัวอย่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถาม 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการท้าความเข้าใจเรื่อง
การประเมินการสัมมนา 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

6. ผู้ศึกษาตอบค้าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณตีัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณตีัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และผู้อ่ืน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

11-12 บทที่ 6 รูปต้นไม้หรือทรี 
6.1 ความหมายของทรี 
6.2 ลักษณะของทรี 
6.3 ประเภทของทรี 
6.3.1 Binary Tree 
6.3.2 B-Tree 
6.4 การด้าเนินการกับทรี 
6.4.1 การท่องเข้าไปในไบนารีทรี 
6.4.2 การแทนโครงสร้างทรี 
6.4.3 การแทนนิพจน์คณิตศาสตร์
ด้วยไบนารีทรี 
6.4.4 การแปลงทรีให้เป็น 
ไบนารีทรี 
6.4.5 การแปลงฟอร์เรสต์ให้เป็นไบ
นารีทรี 
6.5 การประยุกต์ใช้งานในการเขียน
โปรแกรม 
สรุปเนื้อหาประจ้าสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์ 
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบริหารโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบโครงการ วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

 4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงงานทาง
ธุรกิจ 

6. ผู้ศึกษาตอบค้าถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
และศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 

และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

13-14 บทที่ 7 กราฟ 
7.1 ความหมายของกราฟ 
7.2 ลักษณะของกราฟ 
7.3 ประเภทของกราฟ 
7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง 
7.3.2 กราฟแบบไม่ระบุทิศทาง 
7.3.3 กราฟแบบมีน้้าหนัก 
7.3.4 กราฟแบบไม่มีน้้าหนัก 
7.4 ค้าศัพท์เฉพาะของกราฟ 
7.5 การด้าเนินการกับโครงสร้างข้อมูล
กราฟ 
7.5.1 การเพ่ิมเวอร์เท็กซ์  
(Add Vertex) 
7.5.2 การลบเวอร์เท็กซ์ (Delete 
Vertex) 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน  
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ

ข้อซักถาม 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซิปปา วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

7.5.3 การเพ่ิมเส้นเชื่อมต่อ  
(Add Edge) 
7.5.4 การลบเส้นเชื่อมต่อ  
(Delete Edge) 
7.5.5 การค้นหาเวอร์เท็กซ์  
(Find Vertex) 
7.5.6 การท่องไปในกราฟ  
(Traverse Graph)  
7.6 การหาระยะทางที่สั้นที่สุด 
7.6.1 วิธี Minimum Spanning Tree 
7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm 
สรุปเนื้อหาประจ้าสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การพัฒนา
โปรแกรมจากกรณตัีวอย่าง  

6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และน้าเสนอกรณี
ตัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท้างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

15 บทที่ 8 การเรียงล าดับและค้นหา
ข้อมูล 
8.1 การเรียงล้าดับข้อมูล 
8.1.1 การเรียงล้าดับแบบแทรก 
8.1.2 การเรียงล้าดับแบบเลือก 
8.1.3 การเรียงล้าดับแบบฟอง 
8.1.4 การเรียงล้าดับแบบเร็ว 
8.1.5 การเรียงล้าดับแบบเปลือกระบบ
หรือแบบเชลล์ 
8.1.6 การเรียงล้าดับแบบฐานหรือเร
ดิกซ์ 
8.2 การค้นหาข้อมูล 
8.2.1 การค้นหาข้อมูลแบบเรียง
ตามล้าดับ 
8.2.2 การค้นหาข้อมูลแบบ 
ไบนารี 
8.2.3 การค้นหาข้อความ 
สรุปเนื้อหาประจ้าสัปดาห์ 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาออกแบบ

และน้าเสนอผลงาน 
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ประเมินผลงาน 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก้าหนดงานให้ผู้ศึกษาท้างานกลุ่ม 
โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดแสดงผลงาน 
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานที่ได้ด้าเนินการ 
 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและล้าดับความส้าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

 
สื่อการสอน 
1. ต้ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน้าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณตีัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธี พร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล้าดับ การเรียกซ้้า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส้าหรับการน้าไปใช้งาน   

3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะ
ในการเรียนรู้ เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเป็นพ้ืนฐาน 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
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สัปดาห ์
ที่ หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.2 สามารถแนะน้าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น้าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่า 

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2) 

3. มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้
ตาม สามารถท้างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล้าดับความส้าคัญ (1.3) 

 4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี
สร้างสรรค์ (1.4) 

 5. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
และสังคม (1.5) 

 6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร 
และสังคม (1.6) 

7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ (1.7) 

 

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ต่อเวลาของผู้ศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก้าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ก้าหนดไว้ 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของผู้
ศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อก้าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น้า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

4. วัดและประเมินจากความมี
น้้าใจในการช่วยเหลือผู้สอน
และการช่วยแนะน้าในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงข้อก้าหนดของชุมชน
หรือองค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
1-15 

 

 
5 

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ด าเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส้าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.1) 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน  ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
และแบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

7 20 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
 
 
 

รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(2.2) 

3. มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (2.6) 

4. สามารถบูรณาการความรู้
ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2.8) 

องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 
 

4. วัดและประเมินจากการ
น้าเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

1-15 5 
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด

ลบ) 
5. วัดและประเมินจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
ส้าหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคิด และเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

15 5 
 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
(3.3) 

3. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม (3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ

น้าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีตัวอย่าง 

 
1-15 

 
 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้ศึกษา  

1-15 5 
 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การสัมมนาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดแสดง
และน้าเสนอผลงาน 

1-15 10 
 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทย และ

 
 
1. วัดและประเมินจากผลการจัด

นิทรรศการท้าการวิเคราะห์
พร้อมน้าเสนอ 

 
 

1-15 

 
 

5 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1) 

2. มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 

2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 (กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ด าเนินให้มี
คะแนนติด

ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด

ความ
รับผิดชอบ) 

3. วัดและประเมินจากผลการ
น้าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น้าในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท้างานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (5.1) 

 
2. สามารถแนะน้าประเด็น

การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (5.2) 

 
3. สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน้าเสนอรายงานประเด็น
ส้าคัญด้านการสัมมนาของผู้
ศึกษา 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ด าเนินให้มี
คะแนนติด

ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามี
ความ

บกพร่องใน
การสื่อสาร) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน้าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจ้ากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
น้าเสนอในชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอน
รายวิชา  

1-15 

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันตามสภาวะการณ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างผูศ้ึกษาและผู้สอน 
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การพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 
การประเมิน 

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

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์. (2561). โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี. กรุงเทพมหานคร:   

ศูนย์บริการสื่อสิงพิมพ์ กราฟฟิคไซท.์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
นิตณา  วิเศษชัยนุสรณ์. (2551). โครงสร้างข้อมูล. กรุงเทพมหานคร:   

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ขนิษฐา  นามี. (2548). โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์. 
นิสาชล โตอดิเทพย์. (2537). โครงสร้างข้อมูล. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
เนรมิตร  ชุมสาย. (2550). เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย java (ฉบับปรังปรุง).       

กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า     
ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์ และ สุมนา เกษมสวัสดิ์. (2544). หนังสือเรียนลัด Data Structure ด้วย Visual 

Basic. กรุงเทพมหานคร:โปรวิชั่น.   
วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ และอมร มุสิกสาร. (2548). โครงสร้างข้อมูล. นครราชสีมา:  
 โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง. 
สมจิตต์ ลิขิตถาวร. (2547). โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 
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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 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา การอภิปรายร่วมกัน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนส้าหรับการน้าความรู้ไปใช้ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ทีผู่้สอนได้จัดท้าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก้าหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ  
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ผู้ศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจ้า สม่้าเสมอ ต่อเนื่อง 
(3) ปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน 
(4) การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการแผน กิจกรรม และโครงการ 
(5) ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้าง

ต้นแบบที่ดสี้าหรับผู้อ่ืน ในสังคม 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

และการเรียนรู้เชิงรุก 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์งานด้วยโปรแกรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนก้าหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
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(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอนด้วยการบูรณา
การตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

(5) ก้าหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง 

2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ             

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรม 
(2) การเป็นผู้น้าแบบมีส่วนร่วม ในการน้าเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมการน้าเสนอผลงานทางวิชาการ  

2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน้าเสนอรายงานประเด็นส้าคัญ
ด้านการพัฒนาระบบงาน หรือการพัฒนาโปรแกรม 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน้าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ้ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน้าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดแสดงผลงาน 
- ผู้สอนจัดท้าประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของผู้ศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ

รายบุคคล 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอ่ืนที่ให้ความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้น้าเสนอนิทรรศการ โครงการทาง
ธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันหรือการน้าเสนอผลงาน 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาส้าหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย  
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

สังเกตพฤติกรรม จากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการท้ากิจกรรมร่วมกัน 
(2) ด้านความรู้  

การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของผลงานการพัฒนาโปรแกรม 
การใหผู้้ศึกษาอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการท้างาน การเรียนรู้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา  
การวิเคราะห์ประเมินจากการก้าหนดให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสแก้ปัญหา หรือส้ารวจปัญหา จาก

เหตุการณ์ที่ผู้สอนได้ก้าหนด  
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ีหน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สังเกตจากการท้างานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามก้าหนดเวลา 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่

ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการท้างานและเหตุผลของการท้างาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกน้าเสนอ 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่ เปิดการเรียนการสอนหรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- เชิญวิทยากร เจ้าของธุรกิจ กิจการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นส่วนร่วมในการท้าพิชญ์พิจารณ์ เพ่ือให้ผู้ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานสร้างสรรคข์องผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3652602 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Business Data Communication and Computer Network 
Management 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง 
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ค าน า 
 

 รายละเอียดรายวิชาการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Business 
Data Communication and Computer Network Management)  รหั ส  3652602 เ ป ็น ก า ร จ ัด ท า
รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติส าหรับการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะประยุกต์ใช้งานครือข่ายคอมพิวเตอร์น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ได้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการปรับปรุงแก้ไข ฉบับนี้ใช้ประกอบใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับสถานการณ์การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน  รวมถึงกิจกรรมที่เน้นในเรื่องการน าความรู้
มาประยุกต์ใช้จริงและความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 พ.ย. 60) 

 3 

สารบัญ 
 

หมวด หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 6 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 6 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 7 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 26 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 26 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3652602  ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
                                      (ภาษาอังกฤษ)  Business Data Communication and Computer 

Network Management 

2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(2-2-5) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง ตอนเรียน A1, B1  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 

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

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่จัดท า 20 พฤศจิกายน 2553 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 30 ตุลาคม 2554 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2 21 ตุลาคม 2555 
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 3 25 ตุลาคม 2556 
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วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 4 24 ตุลาคม 2557 
วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 5 18 ธันวาคม 2558 
วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 6 10 มกราคม 2559 
วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 7 8 ธันวาคม 2559 
วันที่ปรับปรุงครั้งท่ี 8 23 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เ พ่ือให้นักศึกษาทราบ มีความรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                      

ระบบสื่อสารข้อมูล 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงสัญญาณข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารและระบบการส่ง

ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายและรูปแบบการสื่อสารข้อมูล 
5. เพ่ือให้นักศึกษา สามารถน าหลักการสื่อสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย 
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 
- ปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สื่อกลางการส่งข้อมูลและเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทาง
ธุรกิจ การส่งและการรับข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสถาปัตยกรรมเครือข่าย ตัวแบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย เทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย โปรโตคอล เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ 

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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ท า กา รสอน ได้  ห รื อ
ตามที่ ผู้ เ รี ยนร้ อ งขอ 
เ พ่ื อท บ ท ว น ค ว า ม รู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชม. ต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

-  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร 
-  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ

ผู้เรียน  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

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

   1.2 วิธีการสอน  
ให้ท ากิจกรรมหรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาท าเป็น

กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ท าโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้ าใจต่อ
เพ่ือนร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2) 
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

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

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
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 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2  วธิีการสอน  

บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

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

   3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกับธุรกิจ และ

น าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 การฝึกปฏิบัติ การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย  สามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทย  และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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

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

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยกุต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือน าเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดท ารายงาน 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

1 การสื่อสารข้อมลูทางธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
- การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- กรณีศึกษาการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ ่
- กรณีศึกษาส านักงานขนาดเล็ก 
- การสืบค้นข้อมูล 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทาง
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
ได ้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ

4 1.แนะน าเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคข์องวิชา  
การเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวเิคราะหโ์ดยการ
ท ากรณีศึกษา 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. มคอ.3 
4. เว็บไซตส์ าหรับค้นหา
ข้อมูล 

1 4(1) 
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 11 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทางธุรกจิทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
ได ้

2 การสื่อสารข้อมลูผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
- เครือข่ายสังคมออนไลน ์
สื่อทางสังคม 
- ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน ์
- การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
- ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคม 
- กรณีศึกษาซสิโก้กับกลยุทธ์การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในธุรกิจ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้เครือข่ายสังคมกับงานธุรกจิ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

4 1.แนะน าเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคข์องวิชา  
การเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวเิคราะหโ์ดยการ
ท ากรณีศึกษา 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. PowerPointประกอบการ
สอน 

1 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
การสื่อสารข้อมลูผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได ้

3 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายเบือ้งต้น 
- การสื่อสารข้อมูล  
- วิวัฒนาการของระบบการสื่อสารข้อมูล 
- รูปแบบการสื่อสารข้อมลู 
- ประเภทของเครือข่าย  
- เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย 
- ประโยชน์ของเครือข่าย 
- มาตรฐานเครือข่าย 
- องค์กรมาตรฐาน 
- รหัสสากลที่ใช้ในการส่งสญัญาณข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร ์
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณศีึกษา 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. PowerPointประกอบการ
สอน 

2. เอกสารประกอบการสอน 

1,2 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่ง
งานที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องตน้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายเบื้องต้น 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องตน้ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

4 สื่อส่งข้อมูลและเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุรกิจ 
- สื่อส่งข้อมูลแบบมสีาย  
สื่อส่งข้อมูลแบบไรส้าย  
- การพิจารณาตัวกลางส่งข้อมูล 
- เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ 
- กรณีศึกษาสัมผัสการโดยสารรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน 
NFC อย่างเต็มรูปแบบ AIS mPay Rabbit 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมลูทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเทคโนโลยกีารส่งผ่าน
ข้อมูลทางธุรกิจ 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. ตัวอย่างสายสญัญาณ
ข้อมูล 

1,2 4(1) 

5 การฝึกปฏิบัติท าสายสญัญาณข้อมลู UTP 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการท า
สายสญัญาณข้อมลู UTP 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการท าสายสญัญาณข้อมูล 
UTP 

1. ตัวอย่างสาย UTP  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. สื่อมัลตมิีเดยี 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการท าสายสัญญาณ
ข้อมูล UTP 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติท าสายสญัญาณ
ข้อมูล UTP 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

6 การส่งและการรับข้อมูล 
- สัญญาณและข้อมูล 
การแปลงและการใช้งานของสัญญาณและ
ข้อมูล 
- รูปแบบของการส่งข้อมูลด้วยสญัญาณแอ
นะล็อกและสญัญาณดิจิทลั 

- เปรียบเทียบการส่งสญัญาณแบบแอนะล็อก
และดิจิทลั 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานท่ี
มอบหมายตามก าหนด 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการการส่งและการรับข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นส าคญัของการส่งและการรับ
ข้อมูล 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ยกตัวอย่างการส่งและรับข้อมูล
ในระบบในธุรกิจ และมอบหมายให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตัิในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 
 

1,2,3 4(1) 



มคอ. 3 

 16 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

7-8 สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
- แนวความคิดเบื้องต้นของแบบจ าลอง OSI 
- แนวความคิดในการแบ่งล าดับชั้นสื่อสาร 
- การสื่อสารบนแบบจ าลอง  OSI Learning 
Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาสถาปัตยกรรม
เครือข่าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

8 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 

9 ตัวแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- แบบจ าลองอินเทอร์เน็ต (TCP/IP Protocol 
Suite) 
- หมายเลขไอพี (IP Address) 
- การแบ่งเครือข่ายย่อย 
- IP version 6: IPv6 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปเกี่ยวกับตัว
แบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
ท างานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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 17 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการตัว
แบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นตัวแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

4. การทดสอบความรู ้
 

10 รูปแบบการเช่ือมต่อและองค์ประกอบของ
เครือข่าย 
- จุดประสงค์และองค์ประกอบของเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
- การจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์การเช่ือมต่อเครือข่าย 
- การจัดระบบเครือข่ายส านักงานที่มีสาขา 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับรูปแบบ
การเช่ือมต่อและองค์ประกอบของเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
รูปแบบการเช่ือมต่อและองค์ประกอบ
ของระบบเครือข่าย  

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 



มคอ. 3 

 18 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหารูปแบบการเช่ือมต่อ
และองค์ประกอบของเครือข่าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการเช่ือมต่อและ
องค์ประกอบของเครือข่าย 

11 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย 
- โครงการหมายเลข 802 
เครือข่ายอีเทอรเ์น็ต (IEEE 802.3) 
- การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด ์
- รูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย 
- กรณีศึกษาอัพเกรดระบบเครือข่ายไปยัง 
40/100G Ethernet 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย 
 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน  

2. สาธิตเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหารูปแบบการเช่ือมต่อ
และองค์ประกอบของเครือข่าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย 

12 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
- ระบบเครือข่ายไร้สาย 
- ข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายไร้สาย 
- การประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม
ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 
- ประเภทของเครือข่ายไร้สาย 
- รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
- IEEE 802.11 
- กรณีศึกษา การใช้งาน 802.11ac 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน  

2. สาธิตเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ 
Adhod 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ 
Adhoc 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ก้าวไปอีกข้ันหนึ่งด้วยเครือข่าย  
- Gigabit Wi-Fi 

- กรณีศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีไร้
สายในงานธุรกิจ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายไรส้าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญใน
การใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 

13 โพรโทคอลที่ใช้ในระบบเครือข่าย 
- โพรโทคอลในล าดับชั้นเน็ตเวิร์ก 
- โพรโทคอลในล าดับชั้นทรานสปอร์ต 
- โพรโทคอลในล าดับชั้นแอปพลิเคชัน

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูวีดิโอเกี่ยวกับโพรโทคอลที่ใช้
ในระบบเครือข่าย 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับโพรโท
คอลที่ใช้ในระบบเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโพรโทคอลที่ใช้
ในระบบเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

14 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอร ์
- ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
- บุคคลที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม 
การโจมตีในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
- ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
- การใช้เครื่องมือในการจัดการด้านความ
ปลอดภัย 
- นโยบายความมั่นคงปลอดภยัของสารสนเทศ
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความ
มั่นคงปลอดภยัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ทักษะทางปัญญา 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

15 ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายของล านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ด าเนินงานด้านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญด้านการใช้งานระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนน านักศึกษาไปศึกษา
ดูงานระบบเครือข่ายของล านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน 
3. ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน 
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนัก ในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(1.1) 
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า 
และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับ 
ความส าคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่น าผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน 
4 . วัดและประเมินจาก

ความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะน าในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. การฝึก
ปฏิบัติท า
สายสัญญาณ 
UTP และการ
ทดสอบ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา (2.1) 

1. วัดและประเมินจากผล
การฝึกปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองค์ความรู้ โดยการ

8,15,16 
 

60% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3.สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด (2.3) 
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(2.4) 
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
6.มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6) 
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (2.8) 

สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
 

3 มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1) 
 

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการใช้
ระบบเครือข่ายในงาน
ธุรกิจ 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1.  สามารถใช้ความรู้ ใน
ศาสตร์มาชี้น าสั งคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม (4.3) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4.4) 

1. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนองานตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

15 10% 
 

5.การติดตาม 
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
น าเสนอ
รายงาน
ประเด็นส าคัญ
ด้านการ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เครือข่ายและ
สื่อสังคม
ออนไลน์ใน
งานธุรกิจ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(5.1) 
2.สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.2) 

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบ
เครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจ ากัด 

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

3. สามารถใช้สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือน
ร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ (2559). การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2552). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ด 
ดูเคชั่น. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Noor Al-Deen, H.S., & Hendricks, J.A..  (2012). Social Media: Usage and impact. MD: 

Lexington Book. 
Tanenbaum, S.T.,& Wetherall J.D.. (2011). Computer Networks. (5th ed). Boston: Pearson.  
Whiteman M.E. & Mattord H.J.. (2013). Management of Information Security (4th ed.). Ma: 

Course Technology Cengage Learning. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับ

นักศึกษา 
 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การวัดผล  
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 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู้  ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ  10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ  10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

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

 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 

- ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้สอดคล้อง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้เครื่องมือของหลักสูตร 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
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