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คํานํา (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) 

 

 เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3652401 มุงเนนใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย รูปแบบการจัดสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ระบบในสํานักงาน การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีกับระบบงาน การออกแบบระบบงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณและเครื่องมือใน

สํานักงาน สํานักงานอิเล็กทรอนิกส การเอกสารและระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสารใน

สํานักงาน จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 5 ฉบับนี้ใช

ประกอบในรายวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการมอบหมายงานของผูเรียน รวมถึงกิจกรรมท่ีเนนในเรื่องการนํา

ความรูมาประยุกตใชจริงและความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนมากยิ่งข้ึน และเปนแนวทางท่ี

สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

    

                                        

                                                                                                        

              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                                              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                        ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 

  

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

     3652401    สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

                     Electronics Office  

2. จํานวนหนวยกิต 

     3 (2-2-5) หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน  คุมบํารุง 

อาจารยผูสอน  1. ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน  คุมบํารุง ตอนเรียน A1 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

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

     ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ีจัดทํา 15 สิงหาคม 2558 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 8 ธันวาคม 2559 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับการทํางานและระบบสํานักงาน   

         2. เพ่ือเปนแนวทางในการนําระบบงานประยุกต ใช ร วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให

เ กิดระบบการทํางานอิเล็ กทรอนิกส  

         3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณ และเครื่องมือในสํานักงานเพ่ือการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

         1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนประสบการณตรงของผูเรียน 

         2. เพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใชงานซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงานเพ่ิมมากข้ึน 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย รูปแบบการจัดสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ระบบในสํานักงาน การประยุกตใชเทคโนโลยีกับ

ระบบงาน การออกแบบระบบงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณและเครื่องมือในสํานักงาน สํานักงาน
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อิเล็กทรอนิกส การเอกสารและระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสารในสํานักงาน จริยธรรม

และกฎหมายเก่ียวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

 Definition, office layouts and management; office systems; technology application; 

application software for system design; office devices and equipment; electronic office; 

documentation and electronic document management; office communication; ethics and 

law in electronic office. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 

 

สอนเสริม ปฏิบัต ิ/ งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

30 ช.ม. ตอภาคการศึกษา 5 ช.ม. ตอสัปดาห 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

       (1) อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหลักสูตร และในหองเรียน 

       (2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
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    1.2 วธิีการสอน 

ใหทําโครงการ หรือกรณีศึกษาท่ีตองประยุกตความรูในวิชากับปญหาจริง โดยใหนักศึกษาทําเปนกลุม

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางท่ีทําโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเนนความ

รับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีในกลุม ความถอมตนและความมีน้ําใจตอเพ่ือน

รวมงาน และความซ่ือสัตย 

    1.3 วธิีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2) ขางตนวา

เปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณหรือปรับ

โครงการใหเหมาะสมมากข้ึน 

2. ความรู 

    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไป

ประยุกต 

(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

    2.2 วิธีการสอน 

  บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบ

ระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา 

     2.3 วิธีการประเมินผล 

       (1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 

       (2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

       (3) วิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
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(1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคนตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ีกําหนดโดยใชความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงานในรูปของการ

อภิปรายกลุม 

    3.3 วธิีการประเมินผล 

             ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหและการประยุกต

ความรูท่ีศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนท่ีไดศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ังแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 

  ใหทําโครงการรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ีกําหนดแทรกประสบการณ

ของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนของรายวิชาท่ี

เรียน ในระหวางทําการสอน 

    4.3 วธิีการประเมินผล 

        (1) ประเมินรายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

        (2) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง 

 

 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

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

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของส่ือ

การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

    5.2 วธิีการสอน 

ใหนักศึกษาจัดทํา Blog เพ่ือสรุปบทเรียนในแตละคาบ 

    5.3 วธิีการประเมินผล 

ใหคะแนนโดยวัดจากการเขียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในแตละคาบจาก Blog  

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

1 

 

 

ความรูดานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ความหมายและความสําคัญ

ของสํานักงาน 

- องคประกอบของสํานักงาน 

ลักษณะของสํานักงานท่ีมี

คุณภาพ 

- งานสํานักงาน 

- ความหมายและความสําคัญ

ของสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- องคประกอบของสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- คุณลักษณะของสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพ 

- ประโยชนของสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- แนวคิดการพัฒนาสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

4 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะนําเนื้อหาวิชา  

วัตถุประสงคของวิชา   

และการประเมินผล 

2.ใชสื่อ PowerPoint     

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรยีนรู 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4.2 (1) 



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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- ปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การวางแผนพัฒนาสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- การพัฒนาและจัดหาระบบ

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การปรับเปลี่ยนและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2 

 

 

 

ก า ร ใช ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ

กระบวนการทางธุรกิจ 

- การจัดการธุ รกิจด วยระบบ

ส า ร ส น เท ศ ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

- ประเภทของระบบสารสนเทศ

สําหรับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

วัตถุประสงคของการใชระบบ

ส า ร ส น เท ศ ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

- ปจจัยและหลักการเลือกระบบ

ส ารส น เท ศ ให เห ม าะส ม กั บ

องคการ 

- ตัวอยางการใชระบบสารสนเทศ

ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ประโยชน ของการใช ระบบ

ส า ร ส น เท ศ ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

4 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรยีนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

 

4.2 (1) 



 

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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

3 

 
การป ระยุ ก ต ใช เท ค โน โล ยี ใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การพิจารณาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน

สํานักงาน 

- การประยุกตใชเทคโนโลยีใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การประยุกตใชเทคโนโลยี

เครือขายคอมพิวเตอรใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ

กลุมเมฆ 

- การจัดหาบริการเทคโนโลยีการ

ประมวลผลแบบกลุมเมฆเพ่ือใช

ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนกัศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4.2 (1) 

4 

 

 

อุ ป ก ร ณ ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

- ความหมายและประเภทของ

อุ ป ก ร ณ ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

- ก า ร เ ลื อ ก ใ ช อุ ป ก ร ณ ใ น

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การบริหารอุปกรณในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- เครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- อุ ป ก ร ณ ต อ พ ว ง เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร 

- ก า ร ใ ช ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย

4 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4.2 (1) 

 



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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

ค อ ม พิ ว เต อ ร ใน สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

5 

 

 

การใชโปรแกรมประยุกตใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ความหมายและประเภทของ

ซอฟตแวร 

- โปรแกรมประยุกตสนับสนุน

งานทางดานธุรกิจ 

- โปรแกรมประยุกตสนับสนุน

งานทางดานกราฟกและ

มัลติมีเดีย 

- โปรแกรมประยุกตสนับสนุน

งานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร 

- โปรแกรมประยุกตผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

- โปรแกรมประยุกตการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจขององคการ 

4 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต  
3. ใหนักศึกษานําเสนอผลการ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับโปรแกรม
ประยุกตท่ีใชในสํานักงาน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4.2 (1) 

6 การจัดการขอมูลและสารสนเทศใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ความรูเก่ียวกับการจัดการ

ขอมูลและสารสนเทศ 

- ลักษณะของขอมูลและ

สารสนเทศในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- กระบวนการจัดการขอมูลและ

สารสนเทศในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการขอมูล

และสารสนเทศในสํานักงาน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

4.2 (1) 



 

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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

อิเล็กทรอนิกส 

- แนวโนมเทคโนโลยีดานการ

จัดการขอมูลและสารสนเทศ 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

7 การจัดการเอกสารในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- ความรูเก่ียวกับการจัดการ

เอกสาร 

- กระบวนการจัดการเอกสารใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เอกสารในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- ตัวอยางระบบสารสนเทศ

สําหรับจัดการเอกสาร 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4.2 (1) 

8 ระบบการจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบการจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบผลิตเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบคนคืนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบการใชและเผยแพร

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

- ตัวอยางการใชระบบการจัดการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนกัศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แบบทดสอบกลางภาค 

4.2 (1) 



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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- การจัดการกระแสงาน 

- โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

จัดการกระแสงาน 

สอบกลางภาค 

 

 

 

9 การติดตอสื่อสารในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- ความรูดานการติดตอสื่อสาร 

- เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การสื่อสารขอมูลผานระบบ

เครือขาย 

- การสื่อสารขอมูลผานเครือขาย

สังคมออนไลน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4.2 (1) 

10 

 

การบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ค ว า ม รู ด า น ก า ร บ ริ ห า ร

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- ก า ร บ ริ ห า ร พ้ื น ท่ี แ ล ะ

สภ าพแวดล อม ในสํ านั ก งาน

อิเล็กทรอนิกส 

- การบ ริห ารวั ส ดุ อุปกรณ ใน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- การบริหารขอมูล สารสนเทศ 

แ ล ะ เอ ก ส า ร ใน สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

- ก า ร บ ริ ห า ร เท ค โ น โ ล ยี

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา 
3. ใหนกัศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

 

ส่ือการสอน 

4.2 (1) 



 

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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

ส า ร ส น เท ศ ใ น สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส 

- แนวทางการใชงานคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตในสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

- การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

- กฎหมายเก่ียวกับสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

 

11 การฝกปฏิบั ติ ใช งาน โปรแกรม

สําเร็จรูปดานประมวลผลคํา 

- การสรางจดหมาย  

- การสรางซองจดหมาย 

- การสรางจดหมายเวียน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

สํานักงาน ดานประมวลผลคํา 

2. โปรแกรม Microsoft 

word 

4.2 (1) 

12 การฝกปฏิบัติใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปดานกระดาษทําการ 

- การใชงานฟงกชันใน Excel 

- โครงสรางของฟงกชัน 

- หมวดของฟงกชันใน Excel 

- การใชงานฟงกชันเบื้องตน 

- การใชงานสูตรรวมกับฟงกชัน 

- เทคนิคการใชงานฟงกชันดาน

เวลา 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

สํานักงาน ดานกระดาษทํา

การ 

2. โปรแกรม Microsoft 

Excel 

4.2 (1) 

13 

 

 

 

การฝกปฏิบัติใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปดานการนําเสนอ 

- การสรางกราฟใหกับสไลด 

- การแกไขขอมูลของกราฟ 

- การเปลี่ยนประเภทของกราฟ 

- การตกแตงกราฟใหสวยดวย

สไตลสําเร็จรูป 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

สํานักงาน ดานการนําเสนอ 

2. โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

4.2 (1) 



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

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน    

  การสอน ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

- การใสคําอธิบายกราฟ  

- การสรางตาราง 

- การสราง SmartArt 

- การจับภาพหนาจอดวย 

Screenshot 

- การใสเสียงและคลิปวิดีโอ 

- การใสภาพเคลื่อนไหวสไตล 

FLASH 

- การใส Transition และ 

Animation 

14-15 การใช Google Documents 

- ความสามารถของ Google 

docs 

- การใชงาน Google docs 

- การใช Google Forms เพ่ือ

สรางแบบสอบถามออนไลน 

- การแกไขแบบสอบถาม 

- การตกแตงแบบสอบถาม 

- การนําแบบสอบถามไปใชงาน

จริง 

- การเผยแพรแบบสอบถาม 

- การจัดการฟอรม 

- การนําออกขอมูล (Export) 

เพ่ือนําไปประยุกตใชงาน 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

สํานักงาน บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  

2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใช 

Google Forms เพ่ือสราง

แบบสอบถามออนไลน 

 

4.2 (1) 

16 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 4.1, 

5.1,5.2, 5.4 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 1-15 10 

 



 

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

2 1.1,1.5,2.1,3.1,3.3 สอบกลางภาค 8 30 

3 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 5.3, 5.4 

การนําเสนอผลงาน

กิจกรรมกลุม 

5 

 

10 

4 1.1,1.5,2.1,3.1,3.3 การฝกปฏบัติใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

11-15 20 

5 1.1,1.5,2.1,3.1, 3.2, 

3.4, 5.3 

สอบปลายภาค 16 30 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

     สุภารัตน   คุมบํารุง. (2559).เอกสารประกอบการสอนวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส.กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

     ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ครรชิต  มาลัยวงศ.(2553). ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสํานักงาน. นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จินตนา  บุญบงการ.(2542). งานสํานักงานและการบริหาร.นนทบุรี:

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

เนตรพัณณา  ยาวิราช. (2546). การบริหารสํานักงาน.พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ:                  

 บริษัท เซ็นทรัลเอ็กซเพรส จํากัด. 

พูลสุข  สังขรุงเรื่อง. (2550). การบริหารสํานักงาน.กรุงเทพมหานคร:                       

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

มัลลิกา  ตนสอน. (2545). การจัดการยุคใหม.พิมพครั้งท่ี3. กรุงเทพฯ:                                          

 บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

รพีพรรณ  วงศประเสริฐ. (2550). การบริหารสํานักงาน.ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.(2549) เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสํานักงาน. 

          หนวยท่ี 9-15 พิมพครั้งท่ี 4. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.(2550) เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสํานักงาน. 

          หนวยท่ี 1-8, พิมพครั้งท่ี 5.นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารสํานักงาน.

นนทบุรี, 



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

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 - ผลการสอบ 

 - การทวนสอบผล ประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - จัดใหมีการฝกปฏิบัติมากข้ึนเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน 

 -  จัดใหมีการฝกประสบการณนอกเวลาเรียน เพ่ือเรียนรูการทํางานงานในสํานักงาน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     - ทวนสอบจากการตรวจผลงานของนักศึกษาท่ีไดมอบหมาย 

     - ทวนสอบจากคะแนนทดสอบยอย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูใชในการทํางาน

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

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
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ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด 

(Information Systems for Marketing) 
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ค าน า 

 
 รายละเอียดรายวิชา 3653111 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานการตลาด (Information 
Systems for Marketing) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศในงาน
ทางการตลาด ระบบสารสนเทศส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนการขาย วิเคราะห์การขาย วิเคราะห์และการ
วิจัยลูกค้า การจัดท าสารสนเทศด้านการตลาดส าหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศ
ส าหรับการวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การพยากรณ์การขาย การวางแผนก าไร การ
ก าหนดราคา การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดท ารายงาน
ทางการตลาดและการน าเสนอ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

                                        
                                                                                                        

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                        หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 20 

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 21 

3 ลักษณะและการด าเนินการ 21 

4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 22 

5 แผนการสอนและการประเมินผล 24 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 30 

7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 31 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3653111  ระบบสารสนเทศเพ่ืองานการตลาด  
    (Information Systems for Marketing) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ 
อาจารย์ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที ่2 / ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่จัดท า 20  สิงหาคม  2558 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 8  ธันวาคม  2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาด การวิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศส าหรับการวิจัยตลาด การจัดเก็บ
และการค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดท ารายงานทางการตลาดและการน าเสนอ 
 3) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขาย การวิเคราะห์การขาย การพยากรณ์การขาย การวางแผนก าไร การก าหนดราคา การควบคุม
ค่าใช้จ่าย 
 4) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดท าสารสนเทศด้านการตลาดส าหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการตลาด และความเปลี่ยนแปลงของการตลาดที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 2) เพ่ือให้นักศึกษาทราบมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
การตลาดในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
 3) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการงานการตลาด 
 4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดท าสารสนเทศด้านการตลาดส าหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด ระบบสารสนเทศส าหรับส่งเสริมและสนับสนุน
การขาย วิเคราะห์การขาย วิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การจัดท าสารสนเทศด้านการตลาดส าหรับ
หน่วยงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการ การพยากรณ์การขาย การวางแผนก าไร การก าหนดราคา การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดเก็บและ
การค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดท ารายงานทางการตลาดและการน าเสนอ 
 Data and information systems for marketing; sales and promotion information 
systems, sale analysis, customer analysis and research; package software in marketing; 
marketing research information systems, product development and services, sale 
forecasting, profit planning, pricing, cost controlling; marketing date storing and searching; 
marketing report and representation. 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/การฝึก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ช.ม. ต่อภาค

การศึกษา 
สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
5 ช.ม. ต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และตารางสอน

ของอาจารย์ที่ประกาศไว้หน้าห้องพักอาจารย์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการที่เหมาะสมของ

นักศึกษา  
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น

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

1.2 วิธีการสอน 
(1) น าเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม

จากด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และท ารายงานส่ง  
(2) น าเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ความรับผิดชอบและความตรงเวลาในการจัดท าและส่งรายงาน 
(2) ความร่วมมือในการท างานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย  
(3) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 
 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

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

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

(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์  
(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 วิธีการสอน 
(1) น าเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม

จากด้วยตนเองจาก website หรือห้องสมุด และท ารายงานส่ง 
(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดท ารายงาน และการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

(1) น าเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม
จากด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ หรือห้องสมุด และท ารายงานส่ง 

(2)  ให้นักศึกษาท าการตลาดร่วมกับผู้ประกอบการในโครงการบริการวิชาการของหลักสูตรโดยใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และการตลาด
ดิจิทัล 

(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การจัดท ารายงาน 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
(3) การตรวจประเมินจากแบบทดสอบระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม  

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุ่ม 



24 
 

 

(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน 

(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

(1) น าเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point  
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากด้วยตนเอง จากเว็บไซต์หรือห้องสมุด  

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การส่งงานและการจัดท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติ ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) น าเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม

จากด้วยตนเอง จากเว็บไซต์หรือห้องสมุด และท ารายงานส่ง พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดท ารายงาน 
(2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 แนวคิดทางการตลาดและงาน
ทางการตลาด 
- งานทางการตลาด 
- แนวคิดและเครื่องมือทางการ

ตลาด 
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจและการตลาด 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าเนื้อหาวชิาวัตถปุระสงค์ของวิชา 

การเรียนการสอนและการประเมินผล 
2. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

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

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

 สื่อการสอน 
1. แนวการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

3. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 
2 การแบ่งส่วนตลาดและการก าหนด

ตลาดเป้าหมาย 
- ระดับและรปูแบบของการแบง่

ส่วนตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคและ

ตลาดธุรกิจ 
- การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

3 การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
- การวิเคราะห์โอกาสทาง

การตลาด 
- การวิเคราะห์ตลาดผูบ้ริโภคและ

พฤติกรรมผู้ซื้อ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
- เทคโนโลยีกบัพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

4 การวิจัยการตลาดและการวิจัย
ลูกค้า 
- ประเภทการวิจัยตลาด 
- กระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

(1) 
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ตลาด 
- เครื่องมือการวิจัยตลาด 
- โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ

วิจัย 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 

- ผลิตภัณฑ์และส่วนประสม
ผลิตภัณฑ ์

- การวางแผนผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ
บริการรูปแบบใหม ่

- การจัดการกระบวนการพฒันา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

- เทคโนโลยีกบัการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

6 การก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้า 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า 
- การบรรจุภัณฑ์และการใชป้้าย

ฉลาก 
- เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ตราสินคา้ และป้ายฉลาก 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ออกแบบตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

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

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

7 การพัฒนากลยุทธ์ราคา 
- การวางแผนก าไร  
- การก าหนดราคา 
- การปรับราคา 
- การควบคุมค่าใช้จา่ย 
- การริเริ่มเปลี่ยนแปลงราคาและ

การตอบโต้ต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ระบบสารสนเทศส าหรับการ

ก าหนดราคา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

8 การพัฒนากลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
- การจัดจ าหน่าย 
- การค้าปลีก และการค้าสง่ 
- การกระจายสินคา้ 
- ระบบสารสนเทศส าหรับการจัด

จ าหน่ายสินคา้ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

9 การพัฒนากลยุทธ์การขาย 
- หลักการขาย 
- การวิเคราะห์การขาย 
- การพยากรณ์การขาย 
- กลยุทธ์การขาย 
- ระบบสารสนเทศส าหรับ

วิเคราะห์และพยากรณ์การขาย 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

9 
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 
10 ข้อมูลและระบบสารสนเทศในงาน

ทางการตลาด 
- ข้อมูลและสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศทางการตลาด 
- ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน

บริษัท (Internal Records 
System) 

- ระบบระเบียนข้อมูลในบริษทั 
- ระบบข่าวกรองทางการตลาด 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

11 ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจัย
ตลาด 
- การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูล

ทางการตลาด 
- ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจยั

ลูกค้า 
- ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจยั

การตลาด 
- กรณีศึกษา ล้วงลึกพฤติกรรม

ลูกค้าด้วย Google Analytics 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

12 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง
การตลาด 
- ระบบสารสนเทศส าหรับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
- ระบบสารสนเทศส าหรับสง่เสริม

และสนบัสนุนการขาย 
- ระบบความเป็นอัจฉริยะทาง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

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

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

การตลาด (Marketing 
Intelligence System) 

- การจัดท ารายงานทางการตลาด 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 
13 การตลาดดิจิทัล 

- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (บน
เว็บและบนมือถือ) 

- เครื่องมือทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น SEO  

- สื่อโฆษณาในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ไวรัสทางการตลาด (Viral 
Marketing) 

- การน าเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางการตลาด 

- เทคนิคการน าเสนอการตลาด 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

14 การตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม 
- เครือข่ายสังคมออนไลน์  
- ประเภทของ Social Media 
- การน าเสนอสนิค้าผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน ์
- สังคมออนไลน์ในภาคธุรกิจ 
- จริยธรรมกับสังคมออนไลน ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์การตลาด
โดยการแนะน าผู้ประกอบการในโครงการ
บริการวิชาการของหลักสูตร ในการท า
การตลาดผา่นเครือข่ายสังคม การตลาด
ดิจิทัล และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
จัดท าสื่อทางการตลาด 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

15 การตลาดเคลื่อนที่ด้วยมือถือ 
- การตลาดบนมือถือ 
- การโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการ

ผ่านมือถือ 
- การใช้เทคโนโลยี Augmented 

Reality เพื่อการตลาด 
- แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่องาน

ทางการตลาด 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์การตลาด
โดยการแนะน าผู้ประกอบการในโครงการ
บริการวิชาการของหลักสูตร ในการท า
การตลาดผา่นเครือข่ายสังคม การตลาด
ดิจิทัล และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
จัดท าสื่อทางการตลาด 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจ 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องาน
การตลาด 

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

16 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 5.1, 5.3, 5.4 

การน าเสนองานเดี่ยว การมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็น และ

การวิเคราะห์กรณีศึกษา  

2 - 7 และ  
9 - 15 

30 

2. 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.8, 3.1, 3.4, 5.1, 5.4  

สอบกลางภาค 8 20 

3. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 5.1, 5.3, 5.4 

การน าเสนองานกลุ่ม 9 - 15 20 

4. 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.8, 3.1, 3.4, 5.1, 5.4  

สอบปลายภาค 16 30 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม 
แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ณัฐพล ใยไพโรจน์. (2558). Digital Marketing: Concept & Case Study อัพเดท 2015. 
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์. 

ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2552). Marketing Click กลเม็ดเคล็ดลับ การตลาดออนไลน์. 
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  

อีวาน, ไลอาน่า ลี. (2555). สร้างโอกาสวางกลยุทธ์ การตลาดยุค Social Media (แปลจาก 
Social Media Marketing: Strategic for Engaging in Facebook, Twitter & Other 
Social Media โดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา). กรุงเทพมหานคร: ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ 
แอนด์ มีเดีย. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ และการทดสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- การน าเสนอข้อมูลของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน  หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

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

คํานํา (ฉบับปรับปรุง) 

 

รายละเอียดรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Design and Web Development 

in Business) รหัสวิชา 3653301 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับศึกษา โครงสรางของเว็บ การใชงาน การเชื่อมโยงงานกราฟก งานฐานขอมูล บนเว็บ ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับเว็บเทคโนโลยี เทคนิควิธีการออกแบบเว็บ โดยใชโปรแกรมประยุกต และการเชื่อมตอไปสู

อินเทอรเน็ตเพ่ือการใชงานไดจริง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไขฉบับนี้ใชประกอบใน

รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีได

กําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงานของผูเรียน ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการ

คิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งข้ึน และเปนแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู

ใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 

 

                                                 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

รายละเอียดรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Design and Web Development 

in Business) รหัสวิชา 3653301 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับศึกษา โครงสรางของเว็บ การใชงาน การเชื่อมโยงงานกราฟก งานฐานขอมูล บนเว็บ ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับเว็บเทคโนโลยี เทคนิควิธีการออกแบบเว็บ โดยใชโปรแกรมประยุกต และการเชื่อมตอไปสู

อินเทอรเน็ตเพ่ือการใชงานไดจริง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไขฉบับนี้ใชประกอบใน

รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีได

กําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงานของผูเรียน ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการ

คิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งข้ึน และเปนแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู

ใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 

 

                                                 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 37 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 38 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 38 

4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 39 

5 แผนการสอนและการประเมินผล 42 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 52 

7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 52 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

     3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 

                  Design and Web Development in Business 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (2-2-5) หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน เนียมสอน  

4.2 อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน เนียมสอน 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา สวนมะล ิ

ตอนเรียน A1 

ตอนเรียน B1 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

 8.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 8.2 ศูนยตรัง 

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ีจัดทํา 15 กันยายน 2553 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 1 ตุลาคม 2555 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 3 28 ตุลาคม 2556 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 4 1 สิงหาคม 2558 

วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 5 8 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางของเว็บ และสามารถออกแบบเว็บได 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บท้ังในปจจุบันและอนาคต 

3. เพ่ือให เกิดความรู  ความเขาใจในการท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- บูรณาการรายวิชารวมกันโดย นําความรูท่ีไดจากรายวิชาเครือขายสังคมและการทําธุรกรรม มาใชใน

การจัดทําเว็บไซต e-Commerce เพ่ือใหไดชิ้นงานท่ีมีประสิทธิภาพและเปนการลดจํานวนงานของนักศึกษา

เพ่ือไมใหหนักจนเกินไป 

- ใหมีการฝกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพ่ิมเพ่ือสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงได 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

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

หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ข้ันตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ โครงสรางของ 

เว็บ การใชงานและการเชื่อมโยงงานกราฟกและมัลติมิเดีย งานฐานขอมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี  การ

เชื่อมตออินเทอรเน็ต  

Web design principles; content management; web development procedure, technique; 

web interaction graphic interface and multimedia; database on web; web technology; 

internet connection. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

เพ่ือทบทวนความรู

ความเขาใจใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน 

30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลักสูตร 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ

รายท่ีตองการ) 

 

 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ 

 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 

(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ

วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม  

(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุม 

(5) อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย และ

การสรางตนแบบท่ีดี โดยการเขาสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจงใหผูเรียนรับทราบถึงขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือนําไปปรับแกไข 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด 

(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล      

          (5) วัดและประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขงานท่ีมีขอบกพรอง 

2. ความรู 

 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา  

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

(4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

(5)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 

(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.2 วิธีการสอน   
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(1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ 

(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรูจากผูเรียน 

(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีท่ีใชสอน 

(5) การเรียนรูรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง 

(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานท่ีได 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการสอบระหวางภาค การสอบปฏิบัติ และการสอบปลายภาค  

(2) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานท่ีนําเสนอ 

(3) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูหรือ

ผลงานท่ีเขารวมแขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 

3. ทักษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 

(1) ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา 

(2) วัดและประเมินจากผลงานในการพัฒนาโปรแกรม (เว็บไซต e-Commerce) 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1) สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
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 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  4.2 วิธีการสอน 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานทางวิชาการ 

(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 

(4) การเขารวมกิจกรรมดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 

(2) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 

(3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง สถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือการ 

นําเสนออยางเหมาะสม 

 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการพัฒนาโปรแกรม 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานการ

พัฒนาโปรแกรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน

เพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

ดานการพัฒนาโปรแกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน 
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(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

1 บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตน

เกี่ยวกับเว็บ 

- ประวัติความเปนมาของ

เว็บ 

- ประเภทของเว็บไซต 

- โครงสรางระบบขอมูล

เว็บไซต 

- เว็บเทคโนโลยี 

- โปรแกรมชวยในการสราง

เว็บ 

- คําศัพทท่ีเก่ียวของกับ

เว็บไซต 

- สรุป 

- คําถามทบทวน 

4 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนแนะนํา

ตนเองพรอมอธิบายเนื้อหา

รายวิชา จุดประสงคและ

เปาหมายของรายวิชา เกณฑ

การวัดผลและประเมินผล 

แนะนําหนังสือและเว็บไซต 

2. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

3. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

4. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

5. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

2 

 

บทท่ี 2 พ้ืนฐานการ

ออกแบบเว็บ 

- ความหมายของการ

ออกแบบเว็บ 

- องคประกอบของการ

ออกแบบเว็บไซต 

- ความสําคัญของการ

ออกแบบ 

- ประเภทของการออกแบบ

เว็บไซต 

- สรุป 

 -คําถามทบทวน 

4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวน

ทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.2 (1)/(2) 

3 

 

บทท่ี 3 กระบวนการพัฒนา

เว็บ 

- การกําหนดเปาหมายของ

เว็บ 

- การกําหนดกลุมเปาหมาย

ของผูใช 

- กําหนดเนื้อหาของเว็บ 

- กระบวนการในการพัฒนา

เว็บ 

-สรุปทายบท 

4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

-คําถามทบทวน 

 

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวน

ทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

 

4 

 

บทท่ี 4  การออกแบบหนา

เว็บ 

- สวนประกอบของหนาเว็บ 

- รูปแบบของหนาเว็บ 

- แนวคิดและหลักการในการ

ออกแบบหนาเว็บไซต 

- การออกแบบหนาโฮมเพจ 

- ขนาดของหนาเว็บ 

- สรปุทายบท 

- คําถามทบทวน 

 

 

 

4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวน

ทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.2 (1)/(2) 

5 บทท่ี 5  การออกแบบ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 4.2 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

 ระบบเนวิเกช่ันสําหรับ

เว็บไซต 

- ความสําคัญและรูปแบบ

ของระบบเนวิเกชั่น 

- ประเภทของเนวิเกชั่น 

- การออกแบบระบบเนวิ

เกชั่น 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

 

 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ออกแบบรางของหนาเว็บไซต 

และ ระบบเนวิเกชั่นใหกับ

เว็บไซต 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวน

ทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

 

 

 

 

6 บทท่ี 6  การเลือกใชสี

สําหรับเว็บ 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสี 

- ประโยชนของสีกับเว็บไซต 

- ระบบสีในเว็บไซต 

- สีและการนําไปใชงาน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

- จิตวิทยาของสี 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

 

ออกแบบโดยใชโปรแกรม 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนทําแบบฝกทัด

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

7 บทท่ี 7 การใชงานกราฟก

และรูปแบบตัวอักษร

สําหรับเว็บ 

- รูปแบบกราฟกสําหรับเว็บ 

- การกําหนดขนาดและความ

ละเอียดของภาพ 

- คําแนะนําในการออกแบบ

กราฟกสําหรับเว็บไซต 

- ชนิดและรูปแบบตัวอักษร 

- การจัดขอความและ

กําหนดคุณสมบัติของ

ขอความหนาเว็บ 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนทําแบบฝกทัด

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

8-9 บทท่ี 8  การติดตั้ง

ฐานขอมูล MySQL 

- การติดตั้งฐานขอมูล 

MYSQL 

- สวนประกอบของ

ฐานขอมูล 

- ชนิดของขอมูล 

- คําสั่ง SQL พ้ืนฐานสําหรับ

การจัดการฐานขอมูล 

- การจัดการฐานขอมูลโดย

ใช phpMyAdmin 

- สวนการทํางานหลัก 

- การสรางฐานขอมูลและ

การสรางตาราง 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนทําแบบฝกทัด

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.2 (1)/(2) 

 10-11 บทท่ี 9 การใชคําส่ัง PHP 

เช่ือมตอฐานขอมูล MySQL 

- คําสั่ง PHP ท่ีเก่ียวของใน

การใชงาน MySQL 

- การนําขอมูลจากฐานขอมูล

มาแสดงผล 

- การเพ่ิมขอมูลลงใน

ฐานขอมูล 

- การแกไขขอมูลใน

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

ฐานขอมูล 

- สรุปทายบท 

-คําถามทบทวน 

 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนทําแบบฝกทัด

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

12 บทท่ี 10  การนําขอมูล

เว็บไซตอัพโหลดข้ึนเว็บ

เซิฟเวอร 

- การตั้งชื่อและสมัคร 

Domain Name  

- การสมัครเว็บโฮสติ้ง 

- อัพโหลดข้ึนเว็บเซิฟเวอร 

- การเรียกใชงานเว็บไซต

ผาน URLs 

- การโปรโมทเว็บไซต 

- สรุปทายบท 

- คําถามทบทวน 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดย

ใชสื่อท่ีเหมาะสมตามหัวขอ

บรรยายประจําสัปดาห 

2. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบ

งานหรือเอกสารท่ีอาจารย

ผูสอนมอบหมายใหสืบคน 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

5. ผูเรียนทําแบบฝกทัด

ทบทวนทายบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

4.2 (1)/(2) 

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

เว็บไซต e-Commerce โดย

มีผูสอนใหคําแนะนําและ

ปรึกษา 

1. อาจารยผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

2. อาจารยผูสอนตรวจสอบ

งานท่ีผูเรียนนําเสนอและแจง

ใหปรับแกไขหรือจัดทํา

เพ่ิมเติม 

ส่ือการสอน 

1. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

14 ผูเรียนนําเสนองานประจํา

ภาคการศึกษาแบบบูรณา

การการเรียนรูตามความ

สนใจของผูเรียนตาม

องคประกอบและขอกําหนด

ตามท่ีผูสอนไดกําหนดไว 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอผลการ

ออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต

เชิงบูรณาการตอผูสอนและ

เพ่ือนรวมตอนเรียน 

2. อาจารยผูสอนและเพ่ือน

รวมชั้นเรียนอภิปราย ซักถาม 

3. อาจารยผูสอนประเมินผล

งานและใหขอเสนอแนะใน

การปรับแกไข 

4. ผูเรียนปรับแกไขผลงาน

พรอมนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติม

เชิงสรางสรรค 

ส่ือการสอน 

1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต  

2. ตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอน 

 

15 ทบทวนบทเรียน 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนทบทวน

เนื้อหาบทเรียนตั้งแตสัปดาห

ท่ี 1-14 โดยสรุป 

2. ผูเรียนรวมอภิปรายพรอม

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

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

ตั้งคําถามเพ่ือหาขอสรุป

รวมกัน 

3. อาจารยผูสอนรวบรวม

สภาพปญหาจากการจัดการ

เรียนรูใหกับผูเรียน 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1. 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

1 .ต ร ะห นั ก ใน คุ ณ ค า 

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

เสี ย ส ล ะ  แ ล ะ ซ่ื อ สั ต ย

สุจริต(1.1) 

2 .มี วิ นั ย  ต ร งต อ เวล า 

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม(1.2) 

3 .มี จ ร รย าบ รรณ ท า ง

วิชาการ และวิชาชีพ(1.3) 

4 . มี จรรยาบรรณ ทาง

วิชาการ และวิชาชีพ(1.7) 

 

1. วัดและประเมินจาก

การตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้น

เรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจาก

การมีวินัยและความ

พรอมเพรียงของ

นักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผล

งานท่ีไดรับมอบหมาย

และการแกไขงานท่ีมี

ขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปน

ของตน 

4. วัดและประเมินจาก

ความมีน้ําใจในการ

ชวยเหลืออาจารย

ผูสอนและการชวย

1-15 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

แนะนําในสิ่งท่ีเปน

ประโยชนสรางสรรค

ตอเพ่ือนรวมชั้นเรียน

เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน 

2. ความรู 

1. มีความรูความเขาใจ

เกี่ ย วกั บ ห ลั กก ารแล ะ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา(2.1) 

2 . ส า ม า รถ วิ เค ร า ะห

ปญหา เขาใจและอธิบาย

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ท า ง

ค อม พิ ว เต อ ร  ร วม ท้ั ง

ประยุกต ความรู ทักษะ 

และการใช เค รื่ อ งมือ ท่ี

เหมาะสมกับการแก ไข

ปญหา(2.2) 

3. รู  เข า ใจ  และสนใจ

พั ฒ น า ค ว า ม รู  ค ว า ม

ชํานาญทางคอมพิวเตอร

อยางตอเนื่อง(2.5) 

4. มีความรูในแนวกวาง

ของสาขาวิชา ท่ีศึ กษ า

เ พ่ื อ ใ ห เ ล็ ง เ ห็ น ก า ร

เปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม ๆ (2.6) 

5. มีประสบการณในการ

พัฒนาซอฟตแวรประยุกต

(2.7) 

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรู

จากใบงาน การ

ทดสอบยอย 

แบบฝกหัด แบบฝก

ปฏิบัติ 

 

1-15 

 

10 

2. วัดและประเมินจาก

การทบทวน

วรรณกรรมและสรปุ

สถานองคความรู โดย

การสอบระหวางภาค 

8 15 

3. วัดและประเมินจาก

การทบทวน

วรรณกรรมและสรปุ

สถานองคความรู โดย

การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก

การนําเสนอรายงาน

การเรียนรูแบบรวมมือ

ในการพัฒนา

โปรแกรม/โครงการ 

1-15 5 

5. วัดและประเมินจาก

การเขารวมกิจกรรม

เสริมความรู 

15 5/10 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

6 . สามารถ บู รณ าการ

ความรู ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวของ(2.8) 

 

 

6. วัดและประเมินจาก

การสงผลงานเขารวม

แขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัล 

15 5/0 

3. 

 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ

และอยางเปนระบบ(3.1) 

2. สามารถสืบคน ตีความ 

และประเมินสารสนเทศ

เพ่ือใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค(3.2) 

3. สามารถรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะหและสรุป

ประเด็นปญหาและความ

ตองการ(3.3) 

4. สามารถประยุกต

ความรูและทักษะกับการ

แกไขปญหาทาง

คอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม(3.4) 

 

1. วัดและประเมินจาก

การนําเสนอ การแสดง

ความคิดเห็นตอ

กรณีศึกษา 

 

1-15 

 

 

 

5 

 

 

2. วัดและประเมินจาก

การแสดงความคิดเห็น

ในการอภิปรายกลุม

ของผูเรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหแบบ

วิภาษวิธีเก่ียวกับ

ประเด็นการพัฒนา

โปรแกรม 

1-15 

4. 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. สามารถใชความรูใน

ศาสตรมาช้ีนําสังคมใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม(4.1) 

2. มีความรับผิดชอบใน

การกระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม

1. วัดและประเมินจาก

ผลการเรียนแบบ

รวมมือ 

 

 

 

 

1-15 

 

 

 

5 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการคนควา การ

ตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก

ผลการนําเสนอผลงาน

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

(4.2) 

3. มีความรับผิดชอบใน

การกระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม

(4.4) 

 

กลุมและการเปนผูนํา

ในการอภิปรายซักถาม 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช

เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู

ในปจจุบันตอการทํางานท่ี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

(5.1) 

2. สามารถส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา

และการเขียน เลือกใช

รู ป แ บ บ ข อ ง ส่ื อ ก า ร 

นําเสนออยางเหมาะสม

(5.3) 

3. สามารถใชสารสนเทศ 

และเทคโน โล ยี ส่ือสาร

อยางเหมาะสม(5.4) 

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการติดตาม การคิด 

การวิเคราะห และ

นําเสนอรายงาน

ประเด็นสําคัญดานการ

พัฒนาโปรแกรมจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกสของ

ผูเรียน 

 

 

 

 

1-15 

 

 

 

 

10 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการสืบคน เทคนิค

การนําเสนอโดยใช

ทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติท่ี

เก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการ

อธิบายถึงขอจํากัด 

เหตุผลการเลือกใช

เครื่องมือ การอภิปราย

กรณีศึกษาท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียนท้ัง

จากเพ่ือนรวมชั้นและ

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

อาจารยผูสอนรายวิชา 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

    กนิษฐา ศรีเอนก. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนดเอ็ม เลเซอรพริ้นต. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2544). คัมภีร WEB DESIGN.  กรุงเทพมหานคร :  โปรวิชั่น. 

กฤติญา สกุลเสาวภาค กษิรา ศิริวัฒนากุล ธนะชัย สุนทรเวช และ อภิชญา นิ้มคุมภัย (2551). 

Professional Web Design. (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนอินเทอรเน็ตและการ

ออกแบบ. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

   คะชา  ชาญศิลป. (2548). ภาษาซีสําหรับผูเริ่มตน. กรุงเทพมหานคร : วิรัตนเอ็ดดูเคชั่น. 

ดวงพร เก๋ียงคํา. (2549). คูมือสรางเว็บไซทดวยตนเอง. กรุงเทพมหานคร :  โปรวิชั่น. 

ประภาพร ชางไม. (2551). มือใหมสรางเว็บไซต Photoshop + Dreamweaver. กรุงเทพมหานคร: ไอ

ดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร 

วงศประชา จันทรสมวงศ. (2551). คัมภีร PHOTOSHOP CS3. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุมระหวางผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การสังเกตการณสอน การรวมสอนของผูสอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรูของผูเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 

    - ในการจัดทําเว็บไซต e-Commerce ของรายวิชาใหนักศึกษาสรางชิ้นงานโดยนําหัวขอจากรายวิชา

เครือขายสังคมและการทําธุรกรรมมาจัดทําเพ่ือเปนการบูรณาการรายวิชารวมกัน 

 

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

   - ทวนสอบจากการสังเกต และเปรียบเทียบบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษา ระหวางการเรียนรูกับผลการ

เรียน 

   - ทวนสอบจากผลงานการทําโครงงาน (Project) เว็บไซต e-Commerce 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

เชิญวิทยาการ มาบรรยายเก่ียวกับเทคโนโลยีเว็บในปจจุบนั เพ่ือใหนักศึกษานําความรูใหม ๆ ไปใชในการ

พัฒนาเว็บและการทํางานในอนาคต  
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653604 
 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ  

(Information Systems Security) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

คํานํา 

 

 รายละเอียดรายวิชา 3653604 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ 

(Information Systems Security) มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและ

เครื่องมือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การ

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหาร

โครงการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎ ี

และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา

เพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได    

                                        

                                                                                                        

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                                                        หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                                                            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 58 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 59 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 59 

4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 60 

5 แผนการสอนและการประเมินผล 62 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 69 

7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 70 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

  3653604 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ 

                        Information Systems Security   

2.  จํานวนหนวยกิต 

      3 หนวยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิร ิ

อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิร ิ

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 3 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

       ไมมี 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี 

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

      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ีจัดทํา 18  สิงหาคม  2558 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด   7  ธันวาคม  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1) เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและ

เครื่องมือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ  

 2) เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การ

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหาร

โครงการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

 3) เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในดานกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงภัยท่ีเกิดข้ึนของระบบสารสนเทศในปจจุบัน 

 2) เพ่ือใหนักศึกษาทราบมีความรู และความเขาใจเก่ียวกับระบบความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศในอดีต ปจจบุัน และแนวโนมในอนาคต 

 3) เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการดานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

 4) เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยของ

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

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย

ของสารสนเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความม่ันคงปลอดภัย

ของสารสนเทศ การบริหารโครงการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/การฝก สอนเสริม 
ปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/ 

การฝกงาน 

การศึกษาดวย

ตนเอง 

45 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

5 ช.ม. ตอสัปดาห 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล   

- อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา  

 

 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  

(3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม  

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

1.2 วิธีการสอน 

(1) นําเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติม

จากดวยตนเองจากเว็บไซต และทํารายงานสง  

(2) นําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ความรับผิดชอบและความตรงเวลาในการจัดทําและสงรายงาน 

(2) ความรวมมือในการทํางานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย  

(3) การมีสวนรวมในการอภิปราย การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 

2.  ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการ ทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร 

(5)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหมๆ  

(7)  มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต  

(8)  สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2.2 วิธีการสอน 

(1) นําเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติม

จากดวยตนเองจาก website หรือหองสมุด และทํารายงานสง 

(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

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

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

(1) นําเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติม

จากดวยตนเอง จาก website หรือหองสมุด และทํารายงานสง 

(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

3.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การจัดทํารายงาน 

(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

(3) การตรวจประเมินจากแบบทดสอบระหวางเรียน และหลังเรียน 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย สามารถสนทนาท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม  

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคม ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของผูอ่ืน 

(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

(1) นําเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point  

(2) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากดวยตนเอง จากเว็บไซตหรือหองสมุด  

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การสงงานและการจัดทํารายงาน และนําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

 

 

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

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติ ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

(1) นําเสนอสื่อการเรียนทาง Power Point และมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติม

จากดวยตนเอง จาก website หรือหองสมุด และทํารายงานสง 

(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การจัดทํารายงาน 

(2)  การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

1 ความรูเกี่ยวกับความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

- ความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศและระบบ

เครื่อขาย 

- องคประกอบของความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

- แนวคิดหลักของความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา 

การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

ส่ือการสอน 

1. แนวการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

3. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

2 ภัยคุกคามและชองโหวในระบบ

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

- ภัยคุกคามในระบบ

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

- ชองโหวในระบบคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint ประกอบการ

บรรยายโดยใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

3 การโจมตีและมัลแวร 

- การโจมตีในระบบ

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

- มัลแวร 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint ประกอบการ

บรรยายโดยใหนักศึกษารวมอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

4 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของสารสนเทศ 

- ความปลอดภัยของซอตฟแวร

และสารสนเทศ 

- ขอมูลสวนบุคคล 

- การควบคุมการเขาถึง 

- การพิสูจนตัวตน 

- การกําหนดสิทธิ์ 

- การควบคุมการเขาถึงทาง

กายภาพ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

5 เทคโนโลยีการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยในระบบ

คอมพิวเตอร 

- ไฟรวอลล 

- ระบบตรวจจบัการบุกรุก 

- ซอรฟแวรปองกันไวรัส 

- ระบบรักษาความปลอดภัย

ทางกายภาพ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

4. ทดสอบยอย 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

6 เทคนิคการเขารหัสลับและ

ถอดรหัสลับ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

- การเขารหัสขอมูล  

- ระบบรหัสลับ 

- อัลกอริทึมในการเขารหัส 

- โปรโตคอลรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยในการติดตอสื่อสาร

ขอมูล 

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

7 เครื่องมือในการเขารหัส 

- PKI (Public Key 

Infrastructure) 

- ลายเซ็นดิจิทัล (Digital 

Signature) 

- ใบรับรองดิจิทัล (Digital 

Certificate) 

- ระบบการเขารหัสแบบผสม 

(Hybrid Cryptography 

System) 

- การโจมตีระบบรหสัลบั 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

8 เครื่องมือในการเขารหัส (ตอ) 

- ระบบการเขารหัสแบบผสม 

(Hybrid Cryptography 

System) 

- การโจมตีระบบรหัสลบั 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

 

การจัดการความเส่ียงและการ

ควบคุมระบบ บุคลากร และ

ความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

- การระบุความเสี่ยง 

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

9 การจัดการความเส่ียงและการ

ควบคุมระบบ บุคลากร และ

ความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

- การระบุความเสี่ยง 

- ข้ันตอนการประเมินความ

เสี่ยง 

- การควบคุมความเสี่ยง 

- ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใน

ระบบคอมพิวเตอร 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

10 ความปลอดภัยของขอมูล 

- แนวทางในการดําเนินงาน

ความม่ันคงปลอกภัยของ

สารสนเทศ 

- การวางแผนรับสถานการณ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

- กระบวนการวางแผนรับ

สถานการณฉุกเฉินและภัย

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

พิบัติ 

- แผนรับมือเหตุการณท่ีไม

คาดคิด 

 

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

4. ทดสอบยอย 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

11 การวิเคราะหผลกระทบทาง

ธุรกิจ 

- การวิเคราะหผลกระทบทาง

ธุรกิจท่ีเกิดจากความเสียหาย

ในระบบคอมพิวเตอร 

- แผนฟนฟูจากความเสียหาย

จากสถานการณฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติ 

- แผนดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องในถานการณคับขัน 

- ความแตกตางระหวาง

แผนงานแตละอยาง 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

12 การจัดการความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

- การใชเครื่องมือในการจัดการ

ดานความปลอดภัย 

- นโยบายความม่ันคงปลอดภัย

ของสารสนเทศและ

ความสําคัญ 

- นโยบายความม่ันคงปลอดภัย

เฉพาะระบบ 

- ข้ันตอนการจัดทําและนํา

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. การนําเสนองานกลุม 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

นโยบายไปใช ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

13 ระบบความม่ันคงปลอดภัย

สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- มาตรฐานความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

- องคประกอบของสวนงาน

ความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

- การจดัสรรบุคคลากรของสวน

งานความม่ันคงปลอดภัย 

- การจัดวางสวนงานความ

ม่ันคงปลอดภัยในองคกร 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา  

3. การนําเสนองานกลุม 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

14 จรรยาบรรณและจริยธรรมดาน

ความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

- หนวยงานในวิชาชีพไอทีละ

จรรยาบรรณ 

- คุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับ

ความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. การนําเสนองานกลุม 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

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

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ผูสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

15 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความ

ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

- อาชญากรรมและภัยท่ีเกิดข้ึน

ในระบบคอมพิวเตอร 

- นโยบายและกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับความม่ันคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

- นโยบายและกฎหมายการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย

โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ

หาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือวิเคราะห

กรณีศึกษา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

3. การนําเสนองานกลุม 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

ระบบสารสนเทศ 

2. เว็บไซตตาง ๆ ประกอบการสอน 

(1) 

16 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

1. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 

การนําเสนองานเดี่ยว การมี

สวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น และการวิเคราะห

กรณีศึกษา  

2 - 4 และ 6 – 9 

และ 11 - 15 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของ

การ 

ประเมินผล 

5.3, 5.4 

2. 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 5.1, 

5.4  

ทดสอบยอย 5 และ 10 20 

3. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 

5.3, 5.4 

การนําเสนองานกลุม 12 - 15 20 

4. 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 5.1, 

5.4  

สอบปลายภาค 16 30 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

อัญชนา  ลักษณวิรามสิริ. (2559). ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ. 

กรุงเทพมหานคร:เอ็ม แอนด เอ็ม เลเซอรพริ้นต. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

      28ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล. (2553). ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ. 

กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท 

จตุชัย  แพงจันทร และอนุโชต วุฒิพรพงษ. (2551). เจาะระบบ Network 2nd Edition.

กรุงเทพมหานคร: ไอดีซีฯ. 

Jan L. Harrington. (2005). Network Security: a Practical Approach. California: 

Elsevier. 
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Tara M. Swaminatha and Elden R. Charles. (2003). Wireless Security and Privacy. 

Boston: Pearson Education. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 

- การนําเสนอขอมูลของนักศึกษา 

- การทบสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒ ิท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
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คํานํา 

 

รายละเอียดรายวิชา 3652503 ระบบคอมพิวเตอร(Computer Systems) (ฉบับปรับปรุง) 

มุงเนนใหผู เรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและ

สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร การทําตามคําสั่งคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวโยงสัมพันธกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ท่ีทํางานในสภาวะแวดลอมเดียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบการทํางานทางดานอุปกรณท่ี

สัมพันธกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตโดยศึกษาจากโครงสราง ระบบการควบคุมการดําเนินงาน 

การบริหารหนวยความจําและการจัดสรรทรัพยากรระบบ 

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี และ

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ จาก

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติม

จากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได    

 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ธันวาคม 2559 
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                                                                                                                                                  84  
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สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 84 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 85 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 85 

4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 86 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  89 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 96 

7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 96 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ  วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 3652503 ระบบคอมพิวเตอร 

  Computer Systems 

2. จํานวนหนวยกิต 

    3 (3-0-6) หนวยกิต   

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 

4.2 อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรเีอนก  ตอนเรียน A1,B1 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ชั้นปท่ี 1  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

 8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 8.2 ศูนยตรัง 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     วันท่ีจัดทํา  20 ธันวาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและ

สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรรวมท้ังการทํางานตามคําสั่งคอมพิวเตอร 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางของระบบการทํางานทางดานอุปกรณท่ีสัมพันธ

กับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายโครงสราง ระบบการควบคุมการดําเนินงาน การบริหารหนวยความจํา

และการจัดสรรทรัพยากรระบบ  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร การทํา

ตามคําสั่งคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวโยงสัมพันธกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีทํางานในสภาวะแวดลอมเดียวกับ

ระบบคอมพิวเตอร ระบบการทํางานทางดานอุปกรณท่ีสัมพันธกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตโดย

ศึกษาจากโครงสราง ระบบการควบคุมการดําเนินงาน การบริหารหนวยความจําและการจัดสรรทรัพยากร

ระบบ 

 Study of computer systems development, the components and elements of the 

computer systems, instructions flow and electronic devices work in the same 

environment, hardware systems operation that is related to operating system, applications, 

structure, systems controller, memory allocation and resources management. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/การฝก สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

45 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 



88 

 

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

 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

    รายบุคคล 

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ 

 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน 

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบตองาน วินัยจรรยาบรรณ 

ความซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

 (2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ

วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 (3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 (4) มอบหมายใหทํางานเดี่ยวและงานกลุม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ หนาท่ี

เม่ือไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด 

(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิด กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
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(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล 

(5) วัดและประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขงานท่ีมีขอบกพรอง 

 

2. ความรู 

 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา  

 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม 

 (7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 

 (8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2.2 วิธีการสอน 

 (1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ 

(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรูจากผูเรียน 

(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีท่ีใชสอน 

(5) การเรียนรูรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง 

(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานท่ีได 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ

ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ

ระหวางภาค รายงานท่ีไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากรายงานท่ีนําเสนอ 

(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูหรือ

ผลงานท่ีเขารวมแขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 
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3. ทักษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 3.2 วิธีการสอน 

(1) ใหผูเรียนศึกษาการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกตในปจจุบัน 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติระบบคอมพิวเตอร 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

และโปรแกรมประยุกตในปจจุบัน 

(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ  

 (2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 (3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

 (4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

 (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 4.2 วิธีการสอน 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวม 

(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 

(2) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 
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(3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 

(1) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานการ

พัฒนาโปรแกรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน

เพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(2) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 

 

บทท่ี 1 พ้ืนฐานของระบบ

คอมพิวเตอร 

1.1 ความหมายของ

คอมพิวเตอร 

1.2 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร 

3 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเอง

พรอมอธิบายเนื้อหารายวิชา 

จุดประสงคและเปาหมายของ

รายวิชา เกณฑการวัดผลและ

(1) 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1.3 ประโยชนของระบบ

คอมพิวเตอร 

1.4 องคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร 

1.5 หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร 

ประเมินผล แนะนําหนังสือและ

เว็บไซต 

2. อาจารยบรรยาย โดยใชสื่อท่ี

เหมาะสมตามหัวขอบรรยาย

ประจําสัปดาห และใหนักศึกษา

สรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ี

ผูเรียนนาํเสนอและแจงใหปรับแก

ไขหรือจัดทําเพ่ิมเติม 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พ้ืนฐานของ

ระบบคอมพิวเตอร 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4. website หลักสูตร และ 

website ของผูสอน   

2 บทท่ี 2 พัฒนาการของ

คอมพิวเตอร 

2.1 ความเปนมาของ

คอมพิวเตอร 

2.2 ขนาดของคอมพิวเตอร 

2.3 ประเภทของคอมพิวเตอร

ในยุคปจจุบัน 

2.4 คอมพิวเตอรในอนาคต 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

Powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พัฒนาการ

ของคอมพิวเตอร 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

3. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

(1) 

3-4 บทท่ี 3 องคประกอบและ

สวนประกอบของระบบ

6 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.อาจารยบรรยายโดยใช 

(1) 

http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC3401/present/unit10.ppt
http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC3401/present/unit10.ppt
http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC3401/present/unit11.ppt
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

คอมพิวเตอร 

3.1 ความหมายของสวน

อุปกรณหรือฮารดแวร  

3.2 อุปกรณนําเขา   

3.3 หนวยประมวลผลกลาง 

3.4 อุปกรณแสดงผล  

3.5 หนวยความจําหลัก  

3.6 หนวยความจําสํารอง  

 

Powerpoint ประกอบการสอน 

2.สาธิตเก่ียวกับการทํางานของ

สวนประกอบของคอมพิวเตอร ให

นักศึกษาฝกปฏิบัติ 

และใหนักศึกษาสรุปประเด็น

สําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 

องคประกอบและสวนประกอบ

ของระบบคอมพิวเตอร 

2. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

3. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

4. อุปกรณคอมพิวเตอร 

5-6 

 

บทท่ี 4 ซอฟตแวรและคําส่ัง

คอมพิวเตอร   

4.1 ความหมายของชุดคําสั่ง

หรือซอฟตแวร 

4.2 ประเภทของซอฟตแวร 

4.3 ภาษาคอมพิวเตอร 

4.4 ตัวอยางภาษา 

คอมพิวเตอร 

4.5การเลือกใช

ภาษาคอมพิวเตอร 

 

6 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.อาจารยบรรยายโดยใช 

Powerpoint ประกอบการสอน 

2.ใหนักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และ

ใหนักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ซอฟตแวร

และคําสั่งคอมพิวเตอร  

2. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

3. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

7 

 
บทท่ี 5 สถาปตยกรรมของ 3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

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

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

ซีพียู  

5.1 วิวัฒนาการของซีพียู 

5.2 สถาปตยกรรมของซีพีย5ู.3 

องคประกอบของซีพียู  

5.4 การทํางานของซีพียู  

5.5ความเร็วของซีพียู 

5.6 การพิจารณาตรวจสอบรุน

หรือหมายเลขรหัสท่ีระบุไวบน

ตัวซีพียู 

 Powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

 ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

8 สอบกลางภาค 3   

9 

 

 

บทท่ี 6 หนวยความจําหลัก  

6.1 หนวยความจําถาวร  

6.2 หนวยความจําชั่วคราว 

6.3 ชนิดของ DRAM 

6.4 หนวยความจําแคช 

6.5 โครงสรางของลําดับข้ัน

หนวยความจํา  

3 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

Powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

10 

 

บทท่ี 7 

การบริหารหนวยความจํา   

7.1 หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ

ในการจัดการหนวยความจํา 

7.2 กระบวนการจัดการ

หนวยความจํา 

7.3หนวยความจําเสมือน 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

Powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

11-12 บทท่ี 8 ส่ือและอุปกรณท่ี 6 กิจกรรมการเรียนการสอน (1) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

สัมพันธกับระบบปฏิบัติการ   

8.1 การจัดการสื่อ 

8.2 สื่อเก็บขอมูล 

8.3 อุปกรณท่ีสัมพันธกับ

ระบบปฏิบัติการ 

8.4 หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 

8.5 คุณสมบัติในการทํางาน 

8.6 ประเภทของ

ระบบปฏิบัติการ 

8.7 ประเภทของอุปกรณท่ี

สัมพันธกับระบบปฏิบัติการ  

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

Powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

13 บทท่ี 9 ระบบการควบคุมการ

ดําเนินงานและการจัดสรร

ทรัพยากรระบบ   

9.1 การควบคุมการดําเนินงาน

และการจัดสรรทรัพยากร

ระบบ 

9.2 การประมวลผลหรือ

โปรเซส 

9.3 การจัดเวลาซีพียู 

9.4 วงจรอับ 

9.5 การปองกันการเกิดวงจร

อับ 

9.6 การหลีกเลี่ยงวงจรอับ  

9.7 วิธีการตรวจสอบและกูคืน

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

Powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

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

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

เม่ือวงจรอับ 

14 บทท่ี 10 ระบบปฏิบัติการ 

10.1 พัฒนาการของ

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

10.2 โครงสรางของ

ระบบปฏิบัติการ 

10.3 ระบบปฏิบัติการยุคใหม 

10.4 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

10.5 คําสั่งพ้ืนฐานใน

ระบบปฏิบัตกิารยูนิกซ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

powerpoint ประกอบ   

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. Powerpoint ประกอบการ

สอน 

2. ตํารา ระบบคอมพิวเตอร 

(1) 

15 Group Project  

Presentation   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอรายงานตอ

ผูสอนและเพ่ือนรวมตอนเรียน 

2. อาจารยผูสอนและเพ่ือนรวม

ชั้นเรียนอภิปราย ซักถาม 

3. อาจารยผูสอนประเมินผลงาน

และใหขอเสนอแนะในการปรับแก

ไข 

4. ผูเรียนปรับแกไขผลงานพรอม

นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเชิง

สรางสรรค 

(1) 

16 สอบปลายภาค 3   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า 

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

1. วัดและประเมินจาก

การตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้น

1-15 

 

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

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

และซ่ือสัตยสุจริต(1.1) 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา ความ

รับ ผิดชอบตอตนเอง และ

สังคม(1.2) 

3.สามารถวิเคราะหผลกระทบ

จากการใชคอมพิวเตอรตอ

บุคคล องค กร และสั งคม

(1.6) 

4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

และวิชาชีพ(1.7) 

เรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจาก

การมีวินัยและความ

พรอมเพรียงของ

นักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผล

งานท่ีไดรับมอบหมาย

และการแกไขงานท่ีมี

ขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปน

ของตน 

4. วัดและประเมินจาก

ความมีน้ําใจในการ

ชวยเหลืออาจารยผูสอน

และการชวยแนะนําใน

สิ่งท่ีเปนประโยชน

สรางสรรคตอเพ่ือนรวม

ชั้นเรียนเพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรู

รวมกัน 

2 

 

ความรู 

1 . มี ค ว าม รู ค ว า ม เข า ใจ

เกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี

ท่ี สําคัญ ใน เนื้ อหาท่ีศึกษา

(2.1)  

2. สามารถวิเคราะหปญหา 

เข า ใจ  และอธิบ ายความ

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรู

จากใบงาน การทดสอบ

ยอย แบบฝกหัด แบบฝก

ปฏิบัต ิ

 

1-15 

 

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

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

ตองการทางคอมพิวเตอร 

รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ 

แ ล ะ ก า ร ใ ช เค รื่ อ ง มื อ ท่ี

เหมาะสมกับการแกไขปญหา

(2.2) 

3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ 

ติ ด ตั้ ง  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ

ค อม พิ ว เต อ ร ให ต รงต าม

ขอกําหนด(2.3) 

4. สามารถติดตามความ 

กาวหนาทางวิชาการ และ

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร(2.4) 

5.  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา

ความรู  ความชํานาญทาง

คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง

(2.5) 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการทบทวน

วรรณกรรมและสรุป

สถานะขององคความรู 

โดยการสอบระหวางภาค 

รายงานท่ีไดมอบหมาย

โดยมีแหลงอางอิงผลงาน 

และการสอบปลายภาค

การศึกษา 

8 15 

3. วัดและประเมินจาก

การทบทวนวรรณกรรม

แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค

ค วามรู  โดยการสอบ

ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก

การเรียนรูแบบรวมมือ

จากรายงานท่ีนําเสนอ 

1-15 5/10 

5. วัดและประเมิน

ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานจากการเขารวม

กิจกรรมเสริมความรูหรือ

ผลงานท่ีเขารวมแขงขัน

เพ่ือขอรับรางวัล 

1-15 5/0 

3. ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมี วิจารณญาณ 

และอยางเปนระบบ(3.1) 

2. สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห และสรุปประเด็น

ปญ หาและความต องการ

(3.3) 

3. สามารถประยุกตความรู

1. วัดและประเมินจาก

การนําเสนอ การแสดง

ความคิดเห็นตอ

กรณีศึกษา 

1-15 

 

10 

 

2. วัดและประเมินจาก

การแสดงความคิดเห็นใน

การอภิปรายกลุมของ

ผูเรียน 

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

 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

และทักษะกับการแกไขปญหา

ทางคอมพิว เตอร ได อย าง

เหมาะสม(3.4) 

3. วัดและประเมินจาก

ผลการวิ เคราะห แบบ

วิภาษวิธีเก่ียวกับระบบ

คอมพิวเตอร 

1-15 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

3. มีความรับผิดชอบในการ

กระทําของตนเอง และ

รับผิดชอบงานในกลุม 

1. วัดและประเมินจากผล

การเรียนแบบรวมมือ 

1-15 

 

5 

2. วัดและประเมินจากผล

การนําเสนอผลงานกลุม 

และการเปนผูนําในการ

อภิปรายซักถาม 

1-15 

 

3. วัดและประเมินจากการ

เขารวมกิจกรรมและการ

นําเสนอรายงาน 

1-15 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือ

ท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอ

การทํางานท่ีเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร(5.1) 

2. สามารถใชสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีส่ือสารอยาง

เหมาะสม(5.4) 

1.การสืบคนและนําเสนอ

รายงานประเด็นสําคัญ 

ก า รนํ า เส น อ ข อ ก า ร

เปรียบเทียบ สถิติ ดาน

การพัฒนาโปรแกรมโดย

ใช ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

2. การเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดย

ผูสอนมอบหมายงานใหมี

การสืบคนเพ่ิมเติมจาก

เนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

 

1-15 

 

10 

1-15 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

กนิษฐา  ศรีเอนก. (2553). ระบบคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 -  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

White, Ron.(2007). How computers work. (8th ed.). U.S.A.: Que Publishing. 

ภาสกร พาเจริญ  และอนิ รุทธิ์  รัชตะวราห . (2554). คู มื อช างคอม 2012 ฉ บับสมบูรณ . 

กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น. 

สัลยุทธ สวางวรรณ(2546). สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร : เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น  

อินโดไชนา. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 - การสงัเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 - ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 - ผลการสอบ 

 - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - ทวนสอบโดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในบางบทเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 - เชิญวิทยากรมีสวนรวมในการวางแผนการสอน เปนวิทยากรรับเชิญเพ่ือใหความรูกับนักศึกษา  
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

SUAN 

DUSIT 

UNIVERSITY 

3653703 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ  

(MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN BUSINESS) 
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คํานํา (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

 

รายละเอียดรายวิชา  3653703 เทคโน โลยี มัล ติ มี เดียสํ าหรับงานธุรกิจ  (Multimedia 

Technology in Business)เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิชาบังคับ 

โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดขอมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฏีการแปลงขอมูลใหอยูใน

รูปแบบดิจิทัล การปรับแตง ลดขนาดขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย การใชเครื่องมืออุปกรณ ฮารดแวร 

และโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมในการสรางมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสรางความสัมพันธ ไฮเปอรลิงค การออกแบบและพัฒนา

ระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 3 ฉบับนี้ใช

ประกอบในรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงค

ท่ีไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน การสรางผลงานของนักศึกษา ความตระหนักรูในเรื่อง

กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งข้ึน และเปนแนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบ

วิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 

 

                                                 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                         ธันวาคม 2559 
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คํานํา 

 

 รายละเอียดรายวิชา  3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ (Multimedia 

Technology in Business) มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดขอมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฏี

การแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล การปรับแตง ลดขนาดขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย การใช

เครื่องมืออุปกรณ ฮารดแวร และโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมในการสรางมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสรางความสัมพันธ ไฮเปอรลิงค การ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ  

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปน

ทฤษฎี และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและ

กรณีศึกษาตาง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใช

ทักษะการคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไป

ประยุกตใชในอนาคตได    

                                        

                                                                                                        

      อาจารยประสานงานรายวิชา 

       หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                ธันวาคม  2559 
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สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 75 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 76 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 76 

4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 77 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  79 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 89 

7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 89 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

     3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ 

                 Multimedia Technology in Business  

2. จํานวนหนวยกิต 

     3 หนวยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
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อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน  เนียมสอน   

อาจารยผูสอน (1) ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน  เนียมสอน  ตอนเรียน A1 B1 

(2) อาจารยนายวัฒนพล ชุมเพชร ตอนเรียน TA 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

     ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

     ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     วันท่ีจัดทํา 23 มีนาคม 2553 

 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียด         10 ตุลาคม 2555 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียด         22 พฤษภาคม 2556 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียด         1 สิงหาคม 2558 

วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  7 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

       1. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการสรางงานในรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือชวยในการทํางานในธุรกิจไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ 

       2. เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  - อาจารยผูสอนควรนําเสนอกรณีตัวอยางรายการโทรทัศนและภาพยนตรแอนิเมช่ันมานําเสนอเพื่อให

นักศึกษานําความรูจากกรณีตัวอยางไปสรางชิ้นงาน 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาชนิดขอมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล การปรับแตง ลด

ขนาดขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย การใชเครื่องมืออุปกรณ ฮารดแวรและโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสม 

ในการสรางมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ 

การสรางความสัมพันธ ไฮเปอรลิงค การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ 

           Study of types of multimedia, digitization and multimedia data compression 

theory, enhancements. Using tools, hardware devices and appropriate applications to 

conduct the multimedia, i.e. sound, video, image, animation, three dimensional image, 

media production, hyperlink, including design and development of multimedia systems 

for businesses. 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

30 ช.ม. ตอภาคการศึกษา 75 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

สัปดาห  (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

         (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

         (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
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         (3)  มีภาวะความเปนผูนะและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ 

  (4)  เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

  (5)  เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคการ และสังคม 

  (6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

        (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

(8) สามารถบูรณาการความรู ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

   1.2 วิธีการสอน 

         1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนในเรื่องของความรับผิดชอบตองาน วินัยจรรยาบรรณ 

ความซ่ือสัตยตอตนเองและเพ่ือนในกลุม  

 2. ใหทําโครงงาน หรือรายงานกลุม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ หนาท่ีเม่ือ

ไดรับมอบหมายงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน 

   1.3 วิธีการประเมินผล 

         สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหวางการทํากิจกรรมภายในหองเรียน ท้ังพฤติกรรม

การเรียน การทํารายงานกลุม และการสอบ   

2. ความรู 

    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

           (1)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

           (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการ ทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกต ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

             (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

             (4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร 

             (5)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

             (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

             (7)  มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 

           (8)  สามารถบูรณาการความรู ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

    2.2 วธิีการสอน 

 1. บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

 2. การแบงกลุมทําโครงงาน และนําเสนอโครงงาน 
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 2.3 วิธีการประเมินผล 

 1.  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในหอง และพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม  

 3.  ประเมินผลจากการทํารายงานและการมีสวนรวมในการ 30นำเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น

เรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

        (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางมีระบบ 

        (2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

        (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการ 

          (4)  สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม    

    3.2 วธิีการสอน 

 1.  บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้น

เรียนท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

 2.  สาธิตวิธีการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือใชในการสรางชิ้นงานในรูปแบบมัลติมีเดีย 

 3. มอบหมายงานใหนักศึกษาจัดทําสื่อมัลติมีเดียภายใตหัวขอ 1) การประหยัดพลังงาน 2)

ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3) มารยาทไทย 4) โภชนาการ 5) หรือหัวขออ่ืน ๆ ท่ีกําหนด เพ่ือนําไปบูรณาการ

โดยเขารวมกับโครงการตาง ๆ ของหลักสูตร  (ในภาคการศึกษา 2/2559 มอบหมายงานในหัวขอ “พระ

ราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช”) 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการทําการตูนแอนิเมชั่น การทําหนังสั้น และ

การตัดตอเสียง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

         (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย สามารถสนทนาท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

          (2)  สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา สถานการณตาง ๆ ใน

กลุมท้ังในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

          (3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคม ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

          (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุม 
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          (5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของผูอ่ืน 

           (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 

 1. มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนในวิชา 

 2.    มอบหมายการบานท้ังท่ีเปนงานเดี่ยวและงานกลุม        

 4.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินตนเอง และเพ่ือนดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 2. ประเมินโครงงงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

 3. ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในหองเรียน การสงงาน 

เปนตน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

         (1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

         (2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

        (3)  สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

        (4)  สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

    5.2 วธิีการสอน 

 1.  มอบหมายงานให ศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต สื่อการสอน e-learning จาก

แหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

 2. กําหนดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจากการเนื้อหาท่ีคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากงานท่ีใหศึกษาคนควา จากงานโครงการ30เดี่ยวและงานกลุม 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 

 

ความหมายและองคประกอบ

ของมัลติมีเดีย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ 

(1) (2) 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ความหมายของมัลติมีเดีย 

- องคประกอบของมัลติมีเดีย 

- ความเปนมาของมัลติมีเดีย 

- รูปแบบของมัลติมีเดีย 

- ประโยชนของมัลติมีเดีย  

 

อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค

และ เปาหมาย ของรายวิชา เกณฑ

การวัดผลและประเมินผล แนะนํา

หนังสือ และ เว็บไซต เพ่ิมเติม 

2. อาจารยบรรยาย พรอมท้ังให

นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให

นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหมาย 

องคประกอบ และประโยชนของ

มัลติมีเดีย 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

4. เว็บไซตของหลักสูตร   

2 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย  

- การประยุกตใชงานดาน

การศึกษา 

- การประยุกตใชงานดาน

ธุรกิจ 

- การประยุกตใชงานดาน

ประชาสัมพันธ 

- การประยุกตใชงานดาน

ธุรกิจบันเทิง 

- การประยุกตใชงานดาน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการตัดตอเสียง (ครั้งท่ี 

1)และใหนักศึกษาฝกปฏบิัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

4. มอบหมายงานใหนักศึกษาตัดตอ

เสียง 3 นาที (กําหนดสงสัปดาหท่ี 

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

การแพทย 

- การประยุกตใชงานดาน

อุตสาหกรรม 

- การประยุกตใชงานดานการ

ติดตอสื่อสาร 

5) 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

3 ตัวอักษร 

- ประเภทของตัวอักษร 

- โครงสรางของตัวอักษร 

- รูปแบบของตัวอักษร 

- ขนาดของตัวอักษร 

- การจัดวางตัวอักษร 

- การใชงานตัวอักษรกับงาน

มัลติมีเดีย 

- การจัดแถวตัวอักษร 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการตัดตอเสียง (ครั้งท่ี 

2) และใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

(1) (2) 

4 เสียง   

- ความหมายของเสียง 

- คุณสมบัติของเสียง 

- ประเภทของเสียง 

- องคประกอบของระบบ

ออดิโอ 

- เสียงกับมัลติมีเดีย 

- อุปกรณสําหรับควบคุมและ

บันทึกเสียง 

- การบันทึกหรือการนําเขา

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการตัดตอภาพยนตร

(ครั้งท่ี 1)  และใหนักศึกษาฝก

ปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

4. มอบหมายงานใหนักศึกษาผลิด

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ขอมูลเสียง 

- รูปแบบไฟลเสียง 

- โปรแกรมสําหรับการจัดการ

ไฟลเสียง 

หนังสั้น ในหัวขอตามท่ีกําหนดในแต

ละภาคการศึกษา (กําหนดสง

สัปดาหท่ี 10) 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

5 ภาพนิ่ง 

- ความหมายของภาพกราฟก 

- ประเภทของภาพกราฟก 

- มาตรฐานรูปแบบการ 

นําเสนอภาพ 

- โปรแกรมทท่ีใชในการจัดการ

ภาพกราฟก 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสรางตัดตอ

ภาพยนตร(ครั้งท่ี 2)และใหนักศึกษา

ฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

สงงาน 

กําหนดสงชิ้นงานการตัดตอเสียงท่ี

มอบหมายใหในสัปดาหท่ี 2 

(1) (2) 

6 ภาพเคล่ือนไหว 

- ความหมายของ

ภาพเคลื่อนไหว 

- ความเปนมาของ

ภาพเคลื่อนไหว 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสรางตัดตอ

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 

- เทคนิคการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

- ข้ันตอนการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

- รูปแบบของไฟล

ภาพเคลื่อนไหว 

- โปรแกรมสําหรับการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

 

ภาพยนตร(ครั้งท่ี 3) และให

นักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

7 วีดิทัศน  

- ความเปนมาของวีดิทัศน 

- ชนิดของวีดิทัศน 

- ระบบของวีดิทัศน 

- คุณสมบัติของไฟลวีดิทัศน  

- ข้ันตอนการผลิตวีดิทัศน  

- สายสงสัญญาณวีดิทัศน 

- การแปลงวีดิทัศนแบบแอ

นะล็อกเปนดิจิทัล 

- รูปแบบไฟลวีดิทัศน  

- ขนาดภาพในการสรางวีดิ

ทัศน 

- โปรแกรมสําหรับการจัดการ 

วีดิทัศน 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสรางตัดตอ

ภาพยนตร(ครั้งท่ี 4)และใหนักศึกษา

ฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

(1) (2) 

8 ไฮเปอรเท็กซและไฮเปอรมีเดีย 

- วิวัฒนาการของไฮเปอรเท็กซ 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- ความหมายของไฮเปอรเท็กซ

และไฮเปอรมีเดีย  

- แบบจําลองและองคประกอบ

ของไฮเปอรเท็กซ  

- โครงสรางไฮราค่ี 

- ประโยชนของไฮเปอรเท็กซ 

- ปญหาและแนวทางแกไข

ไฮเปอรเท็กซ 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสราง Animation 

(ครั้งท่ี 1) และใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

4. มอบหมายงานใหนักศึกษาสราง

งานมัลติมีเดียในรูปแบบการตูน 

Animation ,Presentation ใน

หัวขอตามท่ีกําหนดในแตละภาค

การศึกษา (กําหนดสงสัปดาหท่ี 15) 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

9 กระบวนการออกแบบและ

พัฒนาระบบมัลติมีเดีย 

- วงจรการพัฒนาระบบ 

- การพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน 

- ทีมงานมัลติมีเดีย 

- แนวทางในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ตําแหนงและหนาท่ีของ

ทีมงานมัลติมีเดีย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสราง Animation 

(ครั้งท่ี 2) และใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

(1) (2) 

10 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน (1) (2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ตัดตอเสียง 

- คุณสมบัติเบื้องตนของเครื่อง

คอมพิวเตอร 

- สวนประกอบของโปรแกรม 

Adobe Audition 

- การใชงานโปรแกรม Adobe 

Audition 

- การบันทึกเสียง 

- โปรแกรม Adobe Audition 

- การตัดตอเสียง 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสราง Animation 

(ครั้งท่ี 3) และใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

สงงาน 

สงผลงานการตัดตอวีดิทัศนตาม

หัวขอท่ีกําหนดท่ีมอบหมายใน

สัปดาหท่ี 3 

11 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

ตัดตอวีดิทัศน 

- เครื่องมือในการตัดตอวีดิ

ทัศน 

- โปรแกรม Adobe Premiere 

Pro 

- พ้ืนฐานการใชโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

- การจัดการไฟลภาพและเสียง 

- การจัดการคลิปในหนาตาง 

Source 

- การทํางานบนหนาตางไทม

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสราง Animation 

(ครั้งท่ี 4) และใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

ไลน 

- การใชแถบเครื่องมือ 

- การเพ่ิมเทคนิคพิเศษใหกับ

วีดิทัศน 

- การเพ่ิมลูกเลนขอความบน

คลิป 

- การตัดตอแบบซีเควนส 

- การสงออกวีดิทัศน 

12 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

สรางภาพเคล่ือนไหว 1 

- โปรแกรม Adobe Flash 

- การกําหนดคาใหกับเอกสาร 

- การทํางานกับเลเยอร 

- การทํางานกับเฟรม 

- การบันทึกไฟลเอกสาร 

- การสรางไฟลแฟลชมูฟวี่ 

- การส ร า ง ไฟ ล ผ ล ลั พ ธ ใน

รูปแบบอ่ืน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยบรรยายโดยใช 

PowerPoint ประกอบ   

2. สาธิตเก่ียวการใชโปรแกรม

ประยุกตดานการสราง Animation 

(ครั้งท่ี 5) และใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. PowerPoint ประกอบการสอน 

(1) (2) 

13 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

สรางภาพเคล่ือนไหว 2 

- ภ าพ ก ราฟ ก ท่ี ส ร า งด ว ย

คอมพิวเตอร 

- การวาดภาพและการลงสี 

- การวาดรูปรางและรูปแบบ

วัตถุ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

2. ทบทวนบทเรียน 

3. นักศึกษาเรียนรูดวยเองโดยการ

ลงมือปฏิบัติสรางผลงานมัลติมีเดีย 

ส่ือการสอน 

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- การวาดรูปดวยเครื่องมือตาง 

ๆ 

- ก าร ระบ าย สี ด ว ย  Brush 

Tool 

- การเพ่ิมลวดลายดวย Deco 

Tool 

- ก า ร ป รั บ แ ต ง วั ต ถุ ด ว ย 

Selection แ ล ะ  Sub 

Selection Tool 

- การลงสี 

- การจัดการกับวัตถุ 

- คําสั่งเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับการ

ตกแตงวัตถุ 

1. เอกสารประกอบการสอน 

14 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

สรางภาพเคล่ือนไหว 3 

- การว างโค รงร า งสํ าห รั บ

แอนิเมชัน 

- สรางตัวละครแอนิเมชัน 

- การทํางานกับซิมโบล 

- เทคนิคการสรางแอนิเมชัน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย

และซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 

2. ทบทวนบทเรียน 

3. นักศึกษาเรียนรูดวยเองโดยการ

ลงมือปฏิบัติสรางผลงานมัลติมีเดีย 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

(1) (2) 

15 Workshop การสรางบทเรียน  

e-Learning 

- องคประกอบของบทเรียน 

- เนื้อหาบทเรียน 

- การเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

นักศึกษานําเสนอผลงานมัลติมีเดียท่ี

ไดมอบหมายในสัปดาหท่ี 8 

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

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- การเผยแพรและนําไปใช 

16 สอบปลายภาค (1) (2) 

 
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1. 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

1.ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค า 

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต

(1.1) 

2.มี วิ นั ย  ต ร งต อ เว ล า 

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม (1.2) 

3 .มี จ ร ร ย าบ ร รณ ท า ง

วิช าก า ร  แ ล ะ วิ ช า ชี พ 

(1.7) 

 

1. วัดและประเมินจาก

การตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้น

เรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจาก

การมีวินัยและความ

พรอมเพรียงของ

นักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผล

งานท่ีไดรับมอบหมาย

และการแกไขงานท่ีมี

ขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปน

ของตน 

4. วัดและประเมินจาก

ความมีน้ําใจในการ

ชวยเหลืออาจารย

ผูสอนและการชวย

แนะนําในสิ่งท่ีเปน

ประโยชนสรางสรรค

1-15 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

ตอเพ่ือนรวมชั้นเรียน

เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน 

2. ความรู 

1. มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา (2.1) 

2. สามารถวิเคราะห

ปญหา เขาใจและอธิบาย

ความตองการทาง

คอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกต ความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา (2.2) 

3. รู เขาใจ และสนใจ

พัฒนาความรู ความ

ชํานาญทางคอมพิวเตอร

อยางตอเนื่อง (2.5) 

4.สามารถบูรณาการ

ความรูในท่ีศึกษากับ

ความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของ (2.8) 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรู

จากใบงาน การ

ทดสอบยอย 

แบบฝกหัด แบบฝก

ปฏิบัต ิ

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก

การทบทวน

วรรณกรรมและสรปุ

สถานองคความรู โดย

การสอบระหวางภาค 

8 10 

3. วัดและประเมินจาก

การทบทวน

วรรณกรรมและสรปุ

สถานองคความรู โดย

การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก

การนําความรูไปใชใน

การสรางผลงาน 

15 25/30 

5. วัดและประเมินจาก

การสงผลงานเขารวม

แขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัล 

15 10/0 

3. 

 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ

และอยางเปนระบบ (3.1) 

2. สามารถสืบคน ตีความ 

1. วัดและประเมินจาก

การนําเสนอ การแสดง

ความคิดเห็นตอผลงาน

การสรางงานมัลติมีเดีย 

1-15 

 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

และประเมินสารสนเทศ 

เพ่ือใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค (3.2) 

3.สามารถประยุกตความรู 

และทักษะกับการแกไข

ปญหาทางคอมพิวเตอรได

อยางเหมาะสม (3.4) 

 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหแบบ

วิภาษวิธีเก่ียวกับการ

สรางงานมัลติมีเดีย 

4. 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบใน

การกระทําของตนเอง 

รับผิดชอบงานในกลุม

(4.4) 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการเรียนแบบ

รวมมือ 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการคนควา การ

ตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก

ผลงานท่ีทํารวมกันเปน

ทีมและหนาท่ี

รับผิดชอบของตนเอง 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช

เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู

ในปจจุบันตอการทํางานท่ี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

(5.1) 

2. สามารถส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา

และการเขียน เลือกใช

1. วัดและประเมินจาก

ผลการสืบคน เทคนิค

การนําเสนอโดยใช

ทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติท่ี

เก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการสืบคน เทคนิค

การสรางงานมัลติมีเดีย

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

รูปแบบของส่ือการ 

นําเสนออยางเหมาะสม

(5.3) 

3. สามารถใชสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีส่ือสาร

อยางเหมาะสม(5.4) 

ไดอยางเหมาะสม 

3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการ

อธิบายถึงขอจํากัด 

เหตุผลการเลือกใช

เครื่องมือ การอภิปราย

กรณีศึกษาท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียนท้ัง

จากเพ่ือนรวมชั้นและ

อาจารยผูสอนรายวิชา 

1-15 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 

 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 3653703  เทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานธุรกิจ  โดย ผูชวย

ศาสตราจารยชวาลิน  เนียมสอน 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2548). Multimedia ฉบับพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : เคพีที คอมพ แอนด 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

Adobe Creative Team. (2552). Adobe Flash CS3 Classroom in a book. กรุงเทพฯ :  

บริษัท ฟวเจอร เกมเมอร จํากัด  

จุฑามาศ จิวะสังข, ปยะ นากสงค.(2550). Premiere Pro CS3 ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : 

บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด 

 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2548). Multimedia ฉบับพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : เคพีที คอมพ แอนด 

คอนซัลท 

ปยะบุตร สุทธิดารา. (2552). สนุก!! กับงานแอนิเมชันดวย Flash CS3. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี

ซี พรีเมียร จํากัด 

ศุภสิทธิ์ นาคเสน. (2550). เซียนตัดตอกลอง Digital Video. กรุงเทพฯ: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร 

จํากัด 

สัจจะ จรัสรุงรวีวร. (2552). Basic of Flash Action Script. กรุงเทพฯ: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร 

จํากัด 

http://www.se-ed.com/eShop/Search/SearchList.aspx?Keyword=Adobe-Creative-Team&SearchType=Author&SelectType=All
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?CategoryId=171&No=9789748410579
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

     - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

     - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

     - ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

      - ผลการสอบ 

      - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

      - เพ่ิมกรณีศึกษา และตัวอยางเก่ียวกับงาน Animation การตัดตอวีดีทัศน เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษา

เพ่ิมเติม 

  - ใหนักศึกษารวมกันฝกปฏิบัติ การใชอุปกรณในการถายทําภาพยนตรรวมกันในชั่วโมงเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     - ทวนสอบจากผลการเรียนรูของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานท่ีไดรับ

มอบหมายและการนําเสนอผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

     - ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน ประยุกตความรูกับปญหาท่ีมาจาก

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

คํานํา 

 

    รายละเอียดรายวิชา 3653903 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer Project) 

เปนรายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนา

โครงงานทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยผานกระบวนการศึกษาปญหา วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

สําหรับงานธุรกิจ การคนควาหา พัฒนาระบบงาน จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน และการนําเสนอ

แนวคิดและผลงาน 

โครงงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ถือเปนบทสรุปทางความคิดของนักศึกษา และแสดง

ความสามารถเฉพาะเรื่องราวท่ีนักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อยางละเอียดและลึกซ้ึง 

รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฏี การฝก

ปฏิบัติ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฏีและ

กรณีศึกษาตางๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และสามารถนําความรูท่ีไดจากการรายวิชา

โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจไปประยุกตใชในการทํางานอนาคตได 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 94 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 95 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 95 

4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 96 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  99 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 109 

7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 109 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 3653903  โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 Business Computer Project 

2. จํานวนหนวยกิต 

    3(2-2-5) หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา      ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ  

4.2 อาจารยผูสอน    (1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

    ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

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

8. สถานท่ีเรียน 

 8.1 คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8.2 ศูนยตรัง 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     วันท่ีจัดทํา  12 กันยายน 2557 

 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 29 สิงหาคม 2558 

 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 3 7 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือสงเสริมทักษะดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาในความรับผิดชอบตอการทํางานตอ

ตนเองและสังคม   

2. เพ่ือสงเสริมทักษะดานความรูแกนักศึกษาในการบูรณาการวิชาการและประยุกตใชกับศาสตร

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ รวมท้ังพัฒนาทักษะความสามารถทางดานภาษา เนื่องจากตองมีการเรียบเรียงเนื้อหา

และจัดรูปแบบการเขียนรูปเลมโครงงานไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือสงเสริมทักษะทางปญญาแกนักศึกษาใหเปนผูท่ีรูจักคิดอยางมีระเบียบ มีเหตุผลและ

ประมวลผลการศึกษาคนควา นําเสนออยางเปนระบบ 

4. เพ่ือสงเสริมทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการ

ทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 

5. เพ่ือสงเสริมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาไดดวยตัวเองอยางกวางขวาง และละเอียดลึกซ้ึงนอกเหนือจากการ

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

6. เพ่ือเปนผลงานและหลักฐานการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การคนควา พัฒนาระบบงาน จัดทํา

เอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน 

Analysis, and design for business information system; searching; systems 

development; documentation; presentation 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช.ม. ตอภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

30 ช.ม. ตอภาคการศึกษา 5 ช.ม. ตอสัปดาห 

 

 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต การนัดหมายผานไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายท่ีตองการ)  

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

        (2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 (3) ภาวะความเปนผูนําและผูติดตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง 

และลําดับความสําคัญ 

     (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

      (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 

        (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 

      (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 

(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมี

ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม  

(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุม 

(5) อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย 

และการสรางตนแบบท่ีดี โดยการเขาสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจงใหผูเรียนรับทราบถึง

ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปปรับแกไข 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด 

(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล      

(5) วัดและประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขงานท่ีมีขอบกพรอง 

 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง 

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง/หรือประเมินองคประกอบตางๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

(4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

การนําไปประยุกต 

(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.2 วิธีการสอน   

(1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ 

(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรูจากผูเรียน 

(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีท่ีใชสอน 

(5) การเรียนรูรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความ

เปนจริง 

(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพ่ือ

ขอรับรางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานท่ีได 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากการ

วิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การคนควา พัฒนาระบบงาน 

จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรูจากการ

วิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การคนควา พัฒนาระบบงาน 

จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน  

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานท่ีนําเสนอ 

(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูหรือ

ผลงานท่ีเขารวมแขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 

3. ทักษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

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

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง 

เหมาะสม 

 3.2 วิธีการสอน 

(1) ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา 

(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นการจัดทําโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางม

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอม

ท้ังแสดงจุดยืนอยางเหมาะท้ังของตนเองและกลุม 

 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานทางวิชาการ 

(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 

(4) การเขารวมกิจกรรมดานโครงงานคอมพิวเตอรธรุกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 

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

(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 

(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช เครื่องมือท่ีจําเปนท่ี มีอยู ในปจจุ บันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง 

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือ

การ นําเสนออยางเหมาะสม 

 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการจัดทํา

โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดาน

การจัดโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการ

สืบคนเพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดเรียนรู 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือ การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและ

อาจารยผูสอนรายวิชา 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 

 

แนะนําเนื้อหา วิธีการเรียน

การสอน และการประเมินผล

4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

 รายวิชาโครงงานทาง

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 เนื้อหา วิธีการเรียนการ

สอน การประเมินผล 

โครงงานทางคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 1 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

2 

 

ความหมายและความสําคัญ

ของโครงงานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

 

4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

ความหมายและ

ความสําคัญของโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. ใหผูเรียนสืบคนขอมูล

ตัวอยางโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ  

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 2 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

3 การหาหัวขอโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การทบทวนเอกสารตางๆ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการ

สิบคนหาหัวขอโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ และการ

ทบทวนเอกสารตาง ๆ  

2. ใหผูเรียนสืบคนขอมูล

ตัวอยางโครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ  

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 3 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

4 องคประกอบของโครงงาน 

คอมพิวเตอร 

การเขียนโครงรางโครงงาน

คอมพิวเตอร 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

องคประกอบของโครงงาน 

คอมพิวเตอร 

การเขียนโครงรางโครงงาน

คอมพิวเตอร 

2. ใหผูเรียนสืบคนขอมูล

เก่ียวกับลักษณะการเขียน

โครงรางโครงงาน 

3. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติเขียน

โครงรางโครงงาน 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 4 

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

5 การออกแบบและวางแผน

พัฒนาระบบ 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

ข้ันตอนของวงจรชีวิตการ

พัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 

2. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

หลักการออกแบบและ

วางแผนพัฒนาระบบ 

3. ใหผูเรียนสืบคนขอมูล

เก่ียวการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 5 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

แ ล ะ เว็ บ ไซ ต อ่ื น  ๆ  ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

6 คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

การทําโครงงานคอมพิวเตอร 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ

การทําโครงงาน

คอมพิวเตอร 

(1) 



104 

 

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 6 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

แ ล ะ เว็ บ ไซ ต อ่ื น  ๆ  ท่ี

เก่ียวของ 

7 นําเสนอโครงรางโครงงาน

คอมพิวเตอร 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอโครงราง

โครงงาน  

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

นําเสนอโครงราง 

2. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

3. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

8 นําเสนอโครงรางโครงงาน

คอมพิวเตอร 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอโครงราง

โครงงาน  

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

นําเสนอโครงราง 

2. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

3. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

9 นําเสนอโครงรางโครงงาน

คอมพิวเตอร (ตอ) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอโครงราง

โครงงาน  

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

นําเสนอโครงราง 

2. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

3. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

แ ล ะ เว็ บ ไซ ต อ่ื น  ๆ  ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

10 การพัฒนาระบบงาน  

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนพัฒนาระบบงาน  

2. ผูสอนใหคําแนะนํา 

ส่ือการสอน 

1. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

2. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

11 การพัฒนาระบบงาน (ตอ) 

 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนพัฒนาระบบงาน  

2. ผูสอนใหคําแนะนํา 

ส่ือการสอน 

1. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

2. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

12 การพัฒนาระบบงาน (ตอ) 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนพัฒนาระบบงาน  

(1) 



106 

 

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

 

 

2. ผูสอนใหคําแนะนํา 

ส่ือการสอน 

1. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

2. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

แ ล ะ เว็ บ ไซ ต อ่ื น  ๆ  ท่ี

เก่ียวของ 

13 การจัดทําเอกสารประกอบ

โครงงาน  

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับ

การจัดทําเอกสารและการ

จัดรูปแบบเอกสาร 

2. ผูเรียนจัดทําเอกสาร

ประกอบโครงงาน  

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการ

สอนสัปดาหท่ี 13 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

4. หนังสือ ตํารา เอกสาร 

และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(1) 

14 การนําเสนอโครงงาน 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอโครงงาน  

2. ผูสอนใหคําแนะนํา 

3. อภิปราย แสดงความ

คิดเห็นรวมกัน 

 

(1) 

15 

 

การนําเสนอโครงงาน (ตอ) 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนนําเสนอโครงงาน  

2. ผูสอนใหคําแนะนํา 

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

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

3. อภิปราย แสดงความ

คิดเห็นรวมกัน 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1. 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณคา 

คุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงตอเวลาและ

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม (1.2) 

3. ภาวะความเปนผูนํา

และผูติดตาม สามารถ

ทํางานเปนทีม สามารถ

แกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ (1.3) 

4. เคารพสิทธิ รับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมท้ังเคารพในคุณคา 

และศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย (1.4) 

5. เคารพกฎระเบียบ 

ขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกร และสังคม (1.5) 

6. สามารถวิเคราะห

ผลกระทบจากการใช

คอมพิวเตอรตอบุคคล

องคกร และสังคม (1.6) 

1. วัดและประเมินจาก

การตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้น

เรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจาก

การมีวินัยและความ

พรอมเพรียงของ

นักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผล

งานท่ีไดรับมอบหมาย

และการแกไขงานท่ีมี

ขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปน

ของตน 

4. วัดและประเมินจาก

ความมีน้ําใจในการ

ชวยเหลืออาจารยผูสอน

และการชวยแนะนําใน

สิ่งท่ีเปนประโยชน

สรางสรรคตอเพ่ือนรวม

ชั้นเรียนเพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรู

1-15 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

7. มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 

(1.7) 
 
 
 

รวมกัน 

2. ความรู 

1. มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการ และ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา (2.1) 

2. สามารถวิเคราะห

ปญหาเขาใจและอธิบาย

ความตองการทาง

 

1. วัดและประเมินจากผล

การวิเคราะหและสังเคราะห

องคความรู โดยพิจารณา

จากการวิเคราะห และ

ออกแบบระบบ

สารสนเทศสําหรับงาน

ธุรกิจ การคนควา 

พัฒนาระบบงาน จัดทํา

 

1-15 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

คอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา (2.2) 

3. มีประสบการณในการ

พัฒนาและ/หรือการ

ประยุกตซอฟตแวรท่ีใช

งานไดจริง (2.7) 

 

เอกสารประกอบ

โครงงาน การนําเสนอ

ผลงาน 

2. วัดและประเมินจากผล

การทบทวนวรรณกรรมและ

สรุปสถานะขององคความรู

จากการวิเคราะห และ

ออกแบบระบบ

สารสนเทศสําหรับงาน

ธุรกิจ การคนควา 

พัฒนาระบบงาน จัดทํา

เอกสารประกอบ

โครงงาน การนําเสนอ

ผลงาน 

1-15 20 

(3) วัดและประเมินจาก

ผลการวิ เคราะห แบบ

วิภาษวิธ ี

(4) วัดและประเมินจาก

การเรียนรูแบบรวมมือ

จ า ก โ ป ร แ ก ร ม ห รื อ

โครงงานท่ีนําเสนอ 

(5) วัดและประเมิน

ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานจากการ

เขารวมกิจกรรมเสริม

ความรูหรือผลงานท่ีเขา

รวมแขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัล 

14-15 10 

3. 

 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ 

และอยางเปนระบบ (3.1) 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการนําเสนอ การ

แสดงความคิดเห็นตอ

 

1-15 

 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

2. สามารถรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห และสรุป

ประเด็นปญหาและความ

ตองการ (3.3) 

3. สามารถประยุกต

ความรูและทักษะกับการ

แกไขปญหาทาง

คอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม (3.4) 

 

กรณีศึกษา 

2. วัดและประเมินจาก

การแสดงความคิดเห็นใน

การอภิปรายกลุมของ

ผูเรียน 

3. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหแบบ

วิภาษวิธีเก่ียวกับ

ประเด็นการจัดทํา

โครงงานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

  

4. 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. สามารถใหความ

ชวยเหลือ และอํานวย

ความสะดวกในการ

แกปญหาสถานการณตาง 

ๆ ในบทบาทของผูนํา 

หรือในบทบาทของผูรวม

ทีมทํางาน (4.2) 

2.  มีความรับผิดชอบใน

การกระทําของตนเอง 

และรับผิดชอบงานในกลุม 

(4.4) 

 

 

 

1. วัดและประเมินจากผล

การเรียนแบบรวมมือ 

2. วัดและประเมินจากผล

การศึกษาคนควา การแก

โจทยงาน 

3. วัดและประเมินจากผล

การนําเสนอผลงานกลุม 

และการเปนผูนําในการ

อภิปรายซักถาม 

4. วัดและประเมินจาก

การเขารวมกิจกรรมและ

การนําเสนอรายงาน 

 

 

 

1-15 

 

 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถแนะนํา

ประเด็นการแกไขปญหา

โดยใชสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดง 

สถิติประยุกตตอปญหาท่ี

เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(5.2) 

2. สามารถใชสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีส่ือสาร

อยางเหมาะสม (5.4) 

 

 

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการติดตาม การคิด 

การวิเคราะห และ

นําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการจัดทํา

โครงงานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ จากสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของ

ผูเรียน 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการสืบคน เทคนิค

การนําเสนอโดยใช

ทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทาง

คณิตศาสตรและสถิติท่ี

เก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 

3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการ

อธิบาย ถึงขอจํากัด 

เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือ การอภิปราย 

กรณีศึกษาท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียนท้ัง

จากเพ่ือนรวมชั้นและ

อาจารยผูสอนรายวิชา 

 

 

 

 

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

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

 เอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับหัวขอโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจของนักศึกษา 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3653903 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย คณาจารยประจํา

หลักสูตร 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 เว็บไซตท่ีเกี่ยวกับหัวขอโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจของนักศึกษา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

    - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

    - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

    - ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    - ผลการสอบ 

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

    - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

    - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

    - ทวนสอบจากการถามตอบนักศึกษาเปนรายกลุมโดยคณะกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย

ประจําวิชา ในการนําเสนอโครงรางโครงงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

    - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา 

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

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

คํานํา (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

 

เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ รหัสวิชา 3654901 ได

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อวิชาท่ีเรียน สามารถ

วิเคราะห และหาวิธีการในการแกปญหาเก่ียวกับงานธุรกิจ โดยการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเนนใหผูเรียนประยุกตใชงานและศึกษาเพ่ิมเติมจาก

กรณีศึกษา   

ท้ังนี้ไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนมาแลวตาม

โครงสรางหลักสูตรกับการออกแบบข้ันตอนวิธีเพ่ือการพัฒนาโปรแกรม โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ

เรียนรู ใหสามารถไดผลการเรียนรูตามจุดมุงหมายรายวิชาดวยกิจกรรม การเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ 

การลงมือทําจริง (Active Learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือกระทําและได

ใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดกระทําลงไป (Bonwell, 1991) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใต

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

แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู ท่ีแตกตางกัน (Meyers, & Jones, 1993) โดยผูเรียนจะเปลี่ยน

บทบาทจากผูรับความรู (receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (co-creators) (Fedler, & 

Brent, 1996) ความรู ท่ีเกิดข้ึนเปนความรูท่ีไดจากประสบการณ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดการ

เรียนรูโดยการอาน การเขียน การโตตอบ และการวิเคราะหปญหา อีกท้ังใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดข้ัน

สูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาท่ีเหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชา

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี การฝกปฏิบัติ 

และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ 

จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา

เพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได    

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียนท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี ฝก

ปฏิบั ติและการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและ

กรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะ

การคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชใน

อนาคตได    

ท้ังนี้ไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนมาแลวตาม

โครงสรางหลักสูตรกับการจัดการโครงการโดยปรับเปลี่ยนวิธีการสรางสํานึกรับผิดชอบสําหรับตนและผูอ่ืน 

                                        

                                                        อาจารยประจําหลักสูตร 
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                                                        หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                                                                                  ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

คํานํา (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) 

 

เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ รหัสวิชา 3654901 ได

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อวิชาท่ีเรียน สามารถ

วิเคราะห และหาวิธีการในการแกปญหาเก่ียวกับงานธุรกิจ โดยการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเนนใหผูเรียนประยุกตใชงานและศึกษาเพ่ิมเติมจาก

กรณีศึกษา  รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียนท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี ฝก

ปฏิบั ติและการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและ

กรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะ

การคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชใน

อนาคตได    

ท้ังนี้ไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนมาแลวตาม

โครงสรางหลักสูตรกับการจัดการโครงการโดยปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกสมาชิกในกลุม ใหมีการจัดทํา

เอกสารการสมัครสมาชิก การสัมภาษณเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเขาไปปฏิบัติงานตาม

สถานประกอบการ 

 

                                        

                                                        อาจารยประจาํหลักสูตร 

                                                        หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

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

คํานํา 

 

เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ รหัสวิชา 3654901 

มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อวิชาท่ีเรียน สามารถวิเคราะห และหาวิธีการในการแกปญหา

เก่ียวกับงานธุรกิจ โดยการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนท่ีเนนใหผูเรียนประยุกตใชงานและศึกษาเพ่ิมเติมจากกรณีศึกษา  รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวน

สําคัญตอผูเรียนท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี ฝกปฏิบัติและการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือให

ผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน

หองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหอง 

ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได    

ท้ังนี้ไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาบูรณาการรายวิชาท่ีเรียนกับการจัดการ

โครงการโดยมีโครงการหลัก 4 โครงการตามกลุมการเรียนท่ีสนใจ 

 

                                        

                                                        อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

                                                        หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                                                                               พฤษภาคม 2555 
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สารบัญ 
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  9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 116 

หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 117 

  1. จุดมุงหมายของรายวิชา 117 

  2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 117 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 117 
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นักศึกษาเปนรายบุคคล 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ     วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

    3654901   สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  Seminar in Business Computer 

2. จํานวนหนวยกิต 

    3(2-2-5) หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     3.2  ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค 

4.2 อาจารยผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค 

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

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 2/ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

    ไมมีรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

    ไมมีรายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

8. สถานท่ีเรียน 

    8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

    8.2 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

9.1 วันท่ีจัดทํา 10 พฤษภาคม 2555 

9.2 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 10 พฤษภาคม 2556 

9.3 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 10 มีนาคม 2557 

9.4 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 3 1 กรกฎาคม 2558 

9.5 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 7 ธันวาคม 2559 

   

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องการสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องคประกอบ

ของการจัดสัมมนา ข้ันตอนการจัดสัมมนา การประชุมและข้ันตอนการประชุม การจัดการเรียนการสอน

ดวยสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม

และการประยุกตใช การคิดและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ การนําเสนองาน โดย

สามารถใชอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนาไดอยางชํานาญ มีทักษะในการใช

ภาษาเชิงวิชาการในการสื่อสารไดท้ังการเขียน การพูด การอาน และการฟงเชิงสรางสรรค 

3. เพ่ือฝกความเปนผูนําและผูตามอยางสรางสรรค ทํางานเปนทีมไดดี มีความสามารถในการ

บริหารจัดการโครงการ การทํางานรวมกับชุมชน ฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการแกไขปญหา และ

สถานการณท่ีไมคาดวาจะเกิดได  
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4. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย จริยธรรม ซ่ือสัตย ท่ีมีจิตอาสา จิต

สาธารณะ มีสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และผูอ่ืนในดานการประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรและดาน

ท่ีเก่ียวของ 

5. เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหคนรอบขางมีจิตสํานึกในการใช

งานระบบคอมพิวเตอร พรอมการฝกการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคในทักษะตาง ๆ สําหรับการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีการประยุกตใชความรูในการศึกษาวิชาท่ีสัมพันธกันในหลักสูตรไดเปนอยางดี 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูในวิชานี้เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือใหเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนรูมีความทันสมัย สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบาย และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องคประกอบของการจัดสัมมนา ข้ันตอนการจัดสัมมนา 

การประชุมและข้ันตอนการประชุม การจัดการเรียนการสอนดวยสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การ

บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษากับการสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

Seminar and seminar characteristics; seminar component; Seminar procedure; 

conference and conference procedure; seminar in learning management systems; 

seminar evaluation; administration in information systems developments project; seminar 

in business computer case study. 

 

 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย  สอนเสริมs;  ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ

เรียนท่ีไมสามารถทําการ

เรียนการสอนได 

หรือตามท่ีผู เรียนรองขอ

เพ่ือทบทวนความรูความ

30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
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เข า ใจ ให มี ความชั ด เจน

ยิ่งข้ึน 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

- ผูสอนประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาท่ีเหมาะสม และกําหนดไว 

     - ผูสอนประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน

โดยมีการนัดหมายลวงหนา 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ 

(4)  เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

(5)  เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน 

    (1) สอดแทรก คติธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาเขาไปในการบรรยาย พรอมยกตัวอยาง

พฤติกรรมท่ีดีและไมดี ประกอบการบรรยายและระหวางการทํากิจกรรม  

(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

(3) การปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ

จัดสงงาน ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานใหผูเรียนรับผิดชอบงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาท่ีของตน

สําหรับการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุท่ีดี  

(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง  วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  ใชตัวแบบท่ีดี เชน ตัว

แบบท่ีเปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรกนิกส อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม  

ดวยการเสริมแรงท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหนาท่ี 
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(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแก

สวนรวม มีความเสียสละ ซ่ือสัตย ใสใจตอตนเอง และผูอ่ืน 

(7) การวิเคราะหและอภิปรายจากกรณีศึกษา เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

   1.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) วัดและประเมินผลจากการสังเกตจากการทํางานและพฤติกรรมตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน 

(2) วัดและประเมินผลจากกลุมเพ่ือนสมาชิกท้ังการทํางานกลุมยอยและกลุมใหญ และเครื่องมือท่ีใช

วัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน   

(3) วัดและประเมินผลจากการทํางานกรณีศึกษา เพ่ือรวมคิดรวมรับผิดชอบ 

(4) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุม    

(6) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมโครงการ 

2. ความรู 

         2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินองคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไป

ประยุกต 

(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.2 วิธีการสอน 

  (1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ การ

ลงมือทําจริง โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา 

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา 

(2) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนท่ีใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยการ

พ่ึงพาและเก้ือกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาท่ีมอบหมาย ผูสอนกําหนดและ

มอบหมายงานใหผูเรียนรับผิดชอบเปนกลุม ๆ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
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ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมพรอมท้ังจัดทํา

สรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(3) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนท่ีใหผูเรียนศึกษา

ประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู 

(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป

ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใช สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 

ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครัง้ 

(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูเรียนปฏิบัติเพ่ือ

ฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามท่ีกําหนด พรอมท้ังใหแบงกลุมศึกษาเนื้อหา

สาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนตาง ๆ ท่ีผูสอน

กําหนดไว 

(5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาท่ี

กําหนดให และใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา

ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม 

และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบตาง ๆ ใหผูเรียน  

(6) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร

ประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส แหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสาร

และแหลงการเรียนรูท่ีแนะนําไวตามหัวขอท่ีกําหนด โดยนําความรูท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะห

เปนรายงานสงผูสอน 

(7) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบ

งานใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ 

ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง

เพ่ิมเติม 

(8) ใชวิธีสอนแบบอุปนยั โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ

หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และใหผูเรียน

ชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพ่ือนําไปเปนขอสรุป 

โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูเรียนคนพบสาระท่ีสําคัญ ๆ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 

(9) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไดกระทําซํ้าดวยการตอบคําถาม

ทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษาและ

ตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริง ทําใหเห็นคุณคาของสิ่ง

ท่ีเรียนรูและจดจําเขาใจสิ่งท่ีเรียนรูไดดี สามารถถายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณ

เดียวกันได 
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(10) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 4 

สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใช

แกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

และการทํางาน ชวยผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การ

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรู ท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็น

จริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม 

ๆ พรอมท้ังสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ (2) ชวยใหผูเรียนสราง

ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  (3) เนนการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  (4) ทาทายความคิดของผูเรียน  และ (5) เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และ

ความเขาใจท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา  จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร  และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน    

(11) การจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากตัวอยาง เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองโดย

การคิดเพ่ิมเติมและการเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องเพ่ือเสริม

กระบวนการคิดใหกับผูเรียน 

(12) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่องท่ี

ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนตอพัฒนาการของผูเรียนใหดีข้ึน 

(13) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงตอไป     

2.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) วัดและประเมินจากผลการอธิบาย วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากใบงาน การทดสอบ

ยอย แบบฝกหัด และแบบฝกปฏิบัติ 

(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู โดยการทดสอบระหวางภาค

การศึกษา และปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบรวมมือในการพัฒนาการวางแผนการ

ทํางาน การคิด การสรางงานในโครงการท่ีไดรับมอบหมาย หรืออาสาท่ีจําดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู 

3. ทักษะทางปญญา 

    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1) คดิอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคนตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
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(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 

เลือกวิธีสอนกับผูเรียนท่ีหลากหลายดังตอไปนี้ 

(1) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผูเรียน

แบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานท่ีมอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมาย

งาน การระดมพลังสมอง และใหผูเรียนนําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการ

สอนตาง ๆ พรอมท้ังใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนท่ีความคิดหลากหลายลักษณะ

ตามท่ีกําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูเรียนปฏิบัติ

เพ่ือฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามท่ีกําหนด พรอมท้ังใหแบงกลุมศึกษา

เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนตาง ๆ ท่ีผูสอน

กําหนดไว  

(3) ใชวิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพ่ือสรางความเขาใจ โดย

ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน 

โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีกําหนดสง

ผูสอน พรอมท้ังจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการใหผูอ่ืนไดศึกษาโดยมีผูสอนใหคําแนะนํา

แนวทางท่ีถูกตอง 

(4) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาท่ี

กําหนดให และใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา

ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม 

และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาใหผูเรียน  

(5) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร

ประกอบการเรียนรายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ

แหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูท่ีแนะนําไวตามหัวขอท่ีกําหนดและ

นําความรูท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(6) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบ

งานใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ 

ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง

เพ่ิมเติม 

(7) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ท่ีเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญโดยใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นตาง ๆ และชวยกันรวบรวมความรูและสราง
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องคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย 

ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะตาง ๆ รวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา การแสวงหา

ความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนหรือเชื่อมโยง

สรางองคความรูท่ีเปนสาระใกลเคียงกันตามท่ีผูสอนกําหนดข้ึน 

(8) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา

กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และให

ผูเรียนชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพ่ือนําไปเปน

ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูเรียนคนพบสาระท่ีสําคัญ ๆ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง

ชัดเจน 

(9) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 4 

สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใช

แกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

และการทํางาน ชวยผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การ

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรู ท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็น

จริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม 

ๆ พรอมท้ังสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ (2) ชวยใหผูเรียนสราง

ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  (3) เนนการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  (4) ทาทายความคิดของผูเรียน  และ (5) เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และ

ความเขาใจท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา  จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร  และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน    

    (10) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

           (11) ใหผูเรียนจัดทํา Blog เพ่ือสรุปบทเรียนในแตละครั้งพรอมกับรายงานเพ่ือเพ่ิมทักษะทาง

ปญญา และความพรอมในการปฏิบัติงาน 

           (12) การศึกษาขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจ

ดิจิทัล 

3.3 วิธีการประเมินผล 

    (1) วัดและประเมินผลคะแนนจากการจัดทํารายงาน ตามศักยภาพในการทํางาน 

           (2) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอความคิดอยางสรางสรรคในการแกปญหางาน 

(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา 

(4) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม 
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(5) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ

และสังคมตามเนื้อหารายวิชา 

(6) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม 

(7) วัดและประเมินจากผลการฝกปฏิบัติเพ่ืองานสรางสรรค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

   4.2 วิธีการสอน 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน 

ขามรายวิชา หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการ 

(3) การมอบหมายงานกลุม การแสงความคิด การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบ

สะทอนกลับ 

(4) การเขารวมกิจกรรมดานขอมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      

4.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 

(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน 

(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 

(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ 

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค  

         (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบ

ของส่ือการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

กําหนดใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ

การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน โดยการวิจารณในเชิงวิชาการ

ระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา ดังนี้ 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานระบบสารสนเทศ 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ขอมูล

ดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสม      

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

ดานระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถใชภาษาและรูแบบการสื่อสารท่ีสัมฤทธิผลในการอธิบายถึง

ขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอหนาหองเรียนท้ังจาก

เพ่ือนรวมชั้นและผูสอนรายวิชา หรือผูท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

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

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา ทําความ

รูจักนักศึกษา อธิบาย

กิจกรรมการเรยีนรู ในชั้น

เรียน พรอมบรรยาย 

ภาพรวมของรายวิชาและ

เกณฑการวัดและการ

ประเมินผล 

บทท่ี 1  

การสัมมนาและลักษณะ

ของการสัมมนา 

1. ประวัติการสัมมนา

โดยสังเขป 

2. ความหมายของ 

การสัมมนา 

3. วัตถุประสงคของ 

การสัมมนา 

4. ลักษณะสําคัญของ 

การสัมมนา 

5. ประโยชนของ 

การสัมมนา 

6. การสัมมนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

7. ลักษณะของการจัด

สัมมนาท่ีดี 

สรุปทายบท 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนะนําเนื้อหาวิชา  

วัตถุประสงคของวิชา   

การเรียนการสอนและ 

การวัดและการประเมินผล 

บรรยายเนื้อหาตามหัวขอ 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. แนวการสอน 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

2 บทท่ี 2 องคประกอบของ

การสัมมนา 

1. องคประกอบของ 

การสัมมนา 

- ดานเนื้อหา 

- ดานบุคลากร 

- ดานสถานท่ี เครื่องมือ 

และอุปกรณ 

- ดานเวลา 

- ดานงบประมาณ 

2. สิ่งท่ีไมควรกระทําในการ

สัมมนา 

3.มารยาทของบุคลากรใน

การสัมมนา 

สรุปทายบท 

กรณีศึกษา   

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

3-4 บทท่ี 3 ข้ันตอนการจัด

สัมมนา 
1. การวางแผนและ
เตรียมการสัมมนา 
2. การดําเนินการจัด
สัมมนา 
- การตอนรับผูเขาสัมมนา 
- การลงทะเบียน 
- พิธีเปดสัมมนา 
- การประชุมใหญ 
- การประชุมกลุมยอย 
- กิจกรรมเสริมการสัมมนา 
- การรายงานผลตอท่ี
ประชุมใหญ 
- การสรุปผลการสัมมนา 
- พิธีปดการสัมมนา 
- การประเมินผลการ
สัมมนา 
สรุปทายบท 
แบบฝกหัดทบทวน 

กรณีศึกษา   

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint - Clip

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตาม

เนื้อหาประจําสัปดาห 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

5-6 
 

บทท่ี 4 การประชุมและ
ข้ันตอนการประชุม 
1. ความหมายของการ
ประชุม 
2. วัตถุประสงคของการ
ประชุม 
3. ความสําคัญของการ
ประชุม 
4. ปจจัยท่ีทําใหการประชุม
มีประสิทธิภาพ 
5. รูปแบบและวิธีการ
ประชุม 
6. การดําเนินการประชุม 
7. การติดตามผลการ
ประชุม 
สรุปทายบท 

กรณีศึกษา   

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint - Clip

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติลงรหัส

โปรแกรมโดยใชขอมูลแบบ

โครงสราง 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. แนวการสอน 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

7-8 บทท่ี 5 การจัดการเรียน

การสอนดวยการสัมมนา 

1. ลักษณะการเรียนการ

สอนแบบสัมมนา 

2. รูปแบบการเรียนการ

สอนแบบสัมมนา 

- การสอนแบบกระบวนการ

กลุม 

- การสอนแบบอภิปราย 

- การสอนแบบแสดง

บทบาทสมมุติ 

3. องคประกอบของการ

เรียนการสอนแบบสัมมนา 

- ผูสอน 

- ผูเรียน 

- หองเรียน 

- บรรยากาศในการเรียน

การสอน 

สรปุทายบท 

แบบฝกหัดทบทวน 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิด

วิเคราะหโดยการทําแบบฝกหัด 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

9-10 บทท่ี 6 การประเมินผลการ
สัมมนา 
1. ความหมายการ
ประเมินผลการสมัมนา 
2. วัตถุประสงคของการ
ประเมินผลการสมัมนา 
3. ปจจัยการประเมินอยาง
เปนระบบ 
4. วิธีการประเมินผล 
การสัมมนา 
5. การประมลสรุปของการ
สัมมนา 
6. การติดตามผลการ
สัมมนา 
สรุปทายบท 
กรณีศึกษา     

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํากรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

11-12 บทที 7 การบรหิารโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. หลักการพ้ืนฐานโครงการ 
2. กระบวนการบริหาร
โครงการ 
3. การประเมินโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ประเด็นสําหรับการ
บริหารโครงการระบบ
สารสนเทศ 
5. การบริหารโครงการ
ระบบสารสนเทศเชิง 
กลยุทธ 
สรุปทายบท 

กรณีศึกษา           

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิด

วิเคราะหโดยการทํากรณีศึกษา 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. แนวการสอน 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

13-14 บทท่ี 8 กรณีศึกษากับการ

สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1. ความหมายของ

กรณีศึกษา 

2. วัตถุประสงคของ

กรณีศึกษา 

3. องคประกอบสําคัญของ

วิธีสอนแบบกรณีศึกษา 

4. ข้ันตอนสําคัญของการ

สอนแบบกรณีศึกษา 

5. เทคนิคการใชวิธีสอนโดย

ใชกรณีศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

6. ข้ันตอนการประเมินการ

เรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 

7. ตัวอยางกรณีศึกษา 

- กรณีธนาคารกสิกรไทย  

e-banking กับ New 

Economy 

- กรณีแรงผลักดันตลาดหุน

อินเทอรเน็ตไทย AOL-

TIME WARNER EFFECT 
สรุปทายบท 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. แนวการสอน 

4. เว็บไซต 

5. BLOG 

6. Facebook 

 

4.1 (1)/(2) 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือการสอน 
ผูสอน 

15 ทบทวนบทเรียน 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น

สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการ

เรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การตอบคําถามในชั้นเรียน 

ส่ือการสอน 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. ตํารา 

3. รายละเอียดรายวิชา 

 

4.1 (1)/(2) 

 

16 สอบปลายภาค 1.30   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1. 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณคา 

คุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา 

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม (1.2) 

3. มีภาวะความเปนผูนํา

และผูตาม สามารถทํางาน

เปนทีม สามารถแกไขขอ

ขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ (1.3) 

4. เคารพสิทธิ รับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในคุณคา และ

ศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย (1.4) 

5 . เค า รพ ก ฎ ระ เบี ย บ 

ข อ บั งคั บ ต า ง  ๆ  ข อ ง

องคกรและสังคม (1.5) 

ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห

ผ ลกระท บ จากการ ใช

คอมพิวเตอรต อ บุคคล

องคกรและสังคม 

6. มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ (1.7) 

 

 

 

1. วัดและประเมินจาก

การตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้น

เรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจาก

การมีวินัยและความ

พรอมเพรียงของ

นักศึกษาในการสงงาน

ตามขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผล

งานท่ีไดรับมอบหมาย

และการแกไขงานท่ีมี

ขอบกพรองโดยไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปน

ของตน 

4. วัดและประเมินจาก

ความมีน้ําใจในการ

ชวยเหลืออาจารย

ผูสอนและการชวย

แนะนําในสิ่งท่ีเปน

ประโยชนสรางสรรค

ตอเพ่ือนรวมชั้นเรียน

เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน 

1-15 

 

5 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา(2.1) 

2. สามารถวิเคราะห

ปญหา เขาใจและอธิบาย

ความตองการทาง

คอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกต ความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา(2.2) 

3. รู เขาใจ และสนใจ

พัฒนาความรู ความ

ชํานาญทางคอมพิวเตอร

อยางตอเนื่อง(2.5) 

4. มีประสบการณในการ

พัฒนาซอฟตแวร

ประยุกต(2.7) 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรู

จากใบงาน การทํา

กิจกรรม 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก

การทบทวน

วรรณกรรมและสรปุ

สถานองคความรู โดย

การสอบระหวางภาค 

8 10 

3. วัดและประเมินจาก

การทบทวน

วรรณกรรมและสรุป

สถานองคความรู โดย

การสอบปลายภาค 

16 10 

4. วัดและประเมินจาก

การนําเสนอรายงาน

การเรียนรูแบบรวมมือ

ในการพัฒนาโครงการ 

1-15 5 

5. วัดและประเมินจาก

การเขารวมกิจกรรม

เสริมความรู 

15 5/10 

6. วัดและประเมินจาก

การสงผลงานเขารวม

แขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัล 

15 5/0 

3. 

 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณ

และอยางเปนระบบ(3.1) 

2. สามารถสืบคนตีความ 

และประเมินสารสนเทศ

 

1. วัดและประเมินจาก

การนําเสนอ การแสดง

ความคิดเห็นตอ

กรณีศึกษา 

 

1-15 

 

 

 

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

เพ่ือใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค (3.2) 

3. สามารถรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะหและสรุป

ประเด็นปญหาและความ

ตองการ(3.3) 

4. สามารถประยุกต

ความรูและทักษะกับการ

แกไขปญหาทาง

คอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม(3.4) 

 

2. วัดและประเมินจาก

การแสดงความคิดเห็น

ในการอภิปรายกลุม

ของผูเรียน 

1-15 15 

3. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะหแบบ

วิภาษวิธีเก่ียวกับ

ประเด็นการพัฒนา

โปรแกรม 

1-15 

4. 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. สามารถใชความรูใน

ศาสตรมาช้ีนําสังคมใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม(4.3) 

2. มีความรับผิดชอบใน

การกระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม

(4.4) 

3. สามารถเปนผูริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณท้ังสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุม(4.5) 

 

 

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการเรียนแบบ

รวมมือ 

 

 

 

 

1-15 

 

 

 

5 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการคนควา การ

ตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก

ผลการนําเสนอผลงาน

กลุมและการเปนผูนํา

ในการอภิปรายซักถาม 

 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

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

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช

เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู

ในปจจุบันตอการทํางานท่ี

เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร(5.1) 

2. สามารถแนะนํา

ประเด็นการแกไขปญหา

โดยใชสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ี

เกี่ยวของอยาง

สรางสรรค(5.2) 

3. สามารถใชสารสนเทศ

และเทคโนโลยีส่ือสาร

อยางเหมาะสม(5.4) 

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการติดตาม การคิด 

การวิเคราะห และ

นําเสนอรายงาน

ประเด็นสําคัญดานการ

พัฒนาโปรแกรมจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกสของ

ผูเรียน 

 

1-15 

 

10 

2. วัดและประเมินจาก

ผลการสืบคน เทคนิค

การนําเสนอโดยใช

ทฤษฎี การเลือกใช

เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตรและสถิติท่ี

เก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการ

อธิบายถึงขอจํากัด 

เหตุผลการเลือกใช

เครื่องมือ การอภิปราย

กรณีศึกษาท่ีมีการ

นําเสนอตอชั้นเรียนท้ัง

จากเพ่ือนรวมชั้นและ

อาจารยผูสอนรายวิชา 

1-15 

 

(1) คดิอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคนตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค. (2559). สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:  

      ศูนยบริการสื่อสิงพิมพ กราฟฟคไซท. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

เกษกานดา สุภาพจน. (2543). การจัดสัมมนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาการ. 

คมกริช  เชาวพานิช. (2542). สัมมนา. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนา. กรุงเทพมหานคร:  

        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประชุม  โนธิกุล. (2539). เทคนิคการประชุม. กรุงเทพมหานคร: สายใจ. 

ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค. (2554). การสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 - การสอนในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําใหผูเรียน

ทําการคนควาหรือทําความเขาใจรายละเอียดดวยตนเองเพ่ิมเติม แลวผูเรียนเปนผูประเมิน 

 - การสอนเนนการฝกปฏิบัติและการคิดเชิงเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎี

กับปรากฏการณตาง ๆ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในการจัด

โครงการสัมมนา 

 - การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการเรียนรู การนําเสนอและการอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอ่ืน  

3. การปรับปรุงการสอน 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 - การปรับกิจกรรมการเรยีนการสอน การประเมินการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ

ผูเรียน โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนของผูสอน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 - จัดผูสอนรวม เพ่ือใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของ

ผูสอนหรือ ผลงานทางวิชาการอ่ืน หรือการบริการทางวิชาการของผูสอนรวมกับผูเรียน 

 - ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมท้ังการเรียนรู

ผานการปฏิบัติ หรือการลงมือทําจริง 
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	(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
	(3) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
	(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
	(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
	(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
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