รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3651207
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Programming

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการเขีย น โป รแก รม ป ระยุก ต์ท างธุร กิจ (Business Application
Programming) รหัส วิช า 3651207 เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุร กิจ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิช าเฉพาะด้า น กลุ ่ม วิช าเทคโนโลยีแ ละวิธ ีก ารทาง
ซอฟต์แวร์ โดยมุ่ง เน้น ให้ผู้เรีย นมีค วามรู้ความเข้าใจในหลัก การออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูป แบบไวยากรณ์ภ าษา องค์ป ระกอบของภาษาคอมพิว เตอร์ คาสั่ งนาเข้า การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ คาสั่งเงื่อนไข คาสั่งวนซา ข้อมูล
แบบชุด ตัว ชี ฟังก์ชัน ข้อมูล ชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล และการจัดการแฟ้มข้อมูล พืนฐานการพัฒ นา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนีใช้ประกอบใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าการเขีย นโปรแกรมประยุ ก ต์ ท างธุรกิ จ เพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรีย นรู้เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึน และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2561

2

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
33
34
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Programming
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
13 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคาสั่งนาเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ชนิด
ของข้อมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ คาสั่งเงื่อนไข คาสั่ง การวนซา ข้อมูล
แบบชุด ตัว ชี โปรแกรมย่ อย ฟังก์ชัน ข้อมูล ชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้ มข้อมูล และ
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต์
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3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการฝึกใช้ภ าษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒ นาโปรแกรม
ขนาดเล็กได้
4. เพื่อให้เป็นพืนฐานความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึน และในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน
2. เพื่อให้เนือหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
3. เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์
คาสั่งนาเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ คาสั่ง
เงื่อนไข คาสั่งวนซา ข้อมูลแบบชุด ตัวชี ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต์
Principle of programming; program flowchart; computer language syntax, components
of computer language; input, process, output command; data format; expression and
operation; condition command, loop command; arrays, string, pointer, function; structure;
file and file management; foundations of object-oriented programming.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชั่วโมงต่อภาค
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การศึกษา
การเรี ยนการสอนได้ตาม
ตารางที่ได้กาหนดไว้ หรือ
ตามที่ผู้ศึกษาร้องขอเพื่อ
ทบทวนความรู้ ความ
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่ งขึน ในกรณี ที่ ผู้ ศึก ษา
ไม่เข้าใจในเนือหาหัวข้อ
ที่สอนครังแรก

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน หรือเฟสบุ๊ค
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้สาระด้านคุณธรรม จริยธรรมดังต่อไปนี
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนือหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝั งให้ ผู้ ศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าห้ องเรียนให้ ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารั บผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตนสาหรับ
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็น
จริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม ด้วยการ
เสริม แรงที่ เหมาะสมกับ ผู้ ศึ กษา จั ด กิ จกรรมที่ ส่ งเสริม การพั ฒ นาตนเองตามหน้ าที่ และส่ งเสริม ความ
รับผิดชอบทังต่อตนเอง และผู้อื่น
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม มี
ความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเอง และผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนด ดังนี
(1) ประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข้าห้องเรียน การส่ งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประจารายวิชา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุ่ม
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(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือที่ใช้วัด ต่ าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทังประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติ ด ตามความก้าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ ว เตอร์ รวมทั งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้ความรู้ดังต่อไปนี
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือ
ทาจริง โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทังนีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนือหาสาระของรายวิชา
(2) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการพึ่งพา
และเกือกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย
งานให้ ผู้ ศึกษารับ ผิ ดชอบเป็ น กลุ่ ม โดยให้ ใช้ทั กษะปฏิสั มพั นธ์ระหว่างบุคคลและทั กษะการท างานกลุ่ ม
ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสมพร้อม
ทังจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(3) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาศึกษา
ประเด็น ศึกษาตามใบงานและให้ เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงความคิดและเนือหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุป ความแล้วจั ดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าห้ องเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่ อน หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมประกอบการนาเสนอและผู้สอนสรุปสาระอีกครัง
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อฝึก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทังให้แบ่งกลุ่มศึกษาเนือหา
สาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนือหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กาหนดให้
และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่ วม
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ลักษณะที่แตกต่าง เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วย
คาถาม และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนือหาให้ผู้ศึกษา
(6) ใช้ วิ ธี ส อนแบบศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้ ผู้ ศึ ก ษาศึ ก ษาข้ อ มู ล จากใบความรู้ แ ละเอกสาร
ประกอบการเรียนประจารายวิชา แหล่งการเรียนรู้เสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการ
เรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์ โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
(7) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมื อ โดยมอบหมายใบงานให้
ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของผู้ ศึกษา ผู้ส อน วิทยากร และให้ผู้ศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม
(8) ใช้วิธีสอนแบบอุป นั ย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้ สอนเป็น ผู้สนับ สนุน ให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
(9) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทาซาด้วยการตอบคาถาม
ทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิ บัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาเพื่อสร้างงานตามความคิดและ
แนวทางการพัฒนา ทาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจา เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้
(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต รวมทังการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่านันผ่านการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตังคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อค้น พบใหม่ พร้อมทังสามารถนาข้อค้นพบนันไปใช้ห รือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้น
การบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนือหาวิชาทัง 4 กับชีวิตประจาวันและการทา
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา
และ (5) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และความเข้ าใจที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื อหาทั ง 4 วิช า
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
นามาใช้ได้ทุกวัน
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(11) การจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยการ
คิ ด เพิ่ ม เติ ม และการเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ น วิ ท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่ อ งเพื่ อ เสริ ม
กระบวนการคิดให้กับผู้ศึกษา สร้างความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์
(12) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
ด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อพัฒนาการของผู้ศึกษาให้ดีขึน
(13) ฝึกกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีบทบาทในการแสวงหาความรู้
และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นาไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็ม ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทาให้ผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาเพิ่มขึน การนาเสนอผลงาน
ทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง ทังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(14) ฝึกให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กาหนด
ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 วิธีการประเมินผล ด้านความรู้ เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนด ดังนี
(1) วัดและประเมินจากผลการอธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
การศึกษา และสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบโครงสร้างความคิดในการพัฒนาขันตอน
วิธีของโปรแกรมการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ตามข้อกาหนดของรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน ผู้สอนเลือกวิธีสอนกับผู้ศึกษาที่มีหลากหลายดังต่อไปนี
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้ ศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพร้อม
ทังให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กาหนดส่ง
ผู้สอน หลังจากนันผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อฝึก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทังให้แบ่งกลุ่มศึกษาเนือหา
สาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนือหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนดไว้
(3) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยผู้ สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทางานเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
มื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง มี ก ารวางแผนการท างาน มี ก ระบวนการท างานอย่ า งมี ขั นตอน โดยใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่งผู้สอน พร้อม
ทังจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กาหนดให้
และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่วม
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม และฝึกการ
เขียนแผนผังความคิดสรุปเนือหาให้ผู้ศึกษา
(5) ใช้ วิ ธี ส อนแบบศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้ ผู้ ศึ ก ษาศึ ก ษาข้ อ มู ล จากใบความรู้ แ ละเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการเขีย นโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจน
หนั งสื อ เอกสารและแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ แ นะน าไว้ ตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดและน าความรู้ที่ ได้ ศึก ษามาเขี ย น
สังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมายใบงานให้
ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษาเป็น
สาคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้แต่ละประเด็น และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้างองค์
ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด สร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การ
แสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือ
เชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึน
(8) ใช้วิธีสอนแบบอุป นั ย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกั นหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็นข้อสรุป โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต รวมทังการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่านันผ่านการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตังคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อค้น พบใหม่ พร้อมทังสามารถนาข้อค้นพบนันไปใช้ห รือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้น
การบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนือหาวิชาทัง 4 กับชีวิตประจาวันและการทา
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา
และ (5) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และความเข้ าใจที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื อหาทั ง 4 วิช า
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
นามาใช้ได้ทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล ด้านทักษะทางปัญหา เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนดดังต่อไปนี
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ
สังคมตามเนือหารายวิชา
(4) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม
(5) วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาใน
รายวิชาดังต่อไปนี
 (1) สามารถสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทังใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีนาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทังแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิ ธี ก ารสอน ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มรายวิ ช า หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเขียนโปรแกรมและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังนี
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน ตามที่กาหนด
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา
ดังต่อไปนี
11

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน พร้อมทังเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน กาหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอ
แนวคิดของการแก้ปั ญหา ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพ ต่อผู้ศึกษาในห้ องเรียน โดยการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างผู้ศึกษาและกลุ่มผู้ศึกษา ดังนี
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบ ค้น และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ข้อมูล ด้าน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมิน จากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัดเหตุผ ลในการเลื อกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอหน้าห้องเรียนทังจากเพื่อนร่วมชันและผู้สอนรายวิชา

12

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

- หัวข้อการสอน
หลักการพัฒนาโปรแกรม
-ขันตอนการเขียนโปรแกรม
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม
-เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
-ขันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม
-รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการพัฒนาโปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนือหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
และเว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 4

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แก้ไขปัญหาโดยใช้ขันตอนวิธีหรือ
อัลกอริทึม รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด และผัง
งาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญในหลักการพัฒนาโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ผังงาน
- สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในการเขียนผัง
งาน
- หลักในการเขียนผังงาน
- โครงสร้างของการเขียนผังงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 4

4 (1)

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การวิเคราะห์งาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผัง
งาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ผังงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของผังงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
โครงสร้างโปรแกรม
-โครงสร้างของภาษา
-กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรมภาษา
-การดาเนินงานโปรแกรม
-ชนิดของข้อมูล
-ตัวแปร
-ค่าคงที่
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างโปรแกรม
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
วิเคราะห์และสรุปประเด็นของโครงสร้าง
โปรแกรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของโครงสร้างโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลข้อมูล
-ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล
-ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์
-ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
การจัดรูปแบบของข้อมูล
-การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์
-การจัดข้อมูลนาเข้า
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดรูปแบบของข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
การจัดรูปแบบของข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม

2, 3, 4

4 (1)
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6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลได้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
นิพจน์และตัวดาเนินการ
-นิพจน์
-ตัวดาเนินการ
-ขันตอนการทางานของตัวดาเนินการ
-ตัวดาเนินการกับลาดับความสาคัญ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)

โปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
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7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิพจน์และตัวดาเนินการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
นิพจน์และตัวดาเนินการได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของนิพจน์
และตัวดาเนินการ
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
คาสั่งเงื่อนไข
-ตัวดาเนินการเปรียบเทียบและตรรกะ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่ 1. ตารา/เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา ประกอบการสอน
สัปดาห์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
-คาสั่ง if/if else
-คาสั่ง switch case
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คาสั่งเงื่อนไข
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
คาสั่งเงื่อนไขได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของคาสั่ง
เงื่อนไข
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
คาสั่งการวนซา
-คาสั่งการวนซา
-คาสั่งการออกจากการวนซาและ
ดาเนินการต่อไป
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9-10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คาสั่งการวนซา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
คาสั่งการวนซา
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของคาสั่ง
การวนซา
ได้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ข้อมูลแบบชุดและสตริง

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่ 1. ตารา/เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)
24

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
-ข้อมูลแบบชุดและการประกาศตัวแปร
แบบชุด
-ข้อมูลชุดและฟังก์ชั่น
-ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ
-การส่งผ่านตัวแปรแบบชุดไปยังฟังก์ชัน
-การใช้ฟังก์ชั่นและโปรแกรมย่อย
-การอ่านค่าและแสดงผลค่าของสตริง
-การผสมผสานการใช้งานฟังก์ชั่นกับการ
ทางานในธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลแบบชุดและสตริง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ข้อมูลแบบชุดและสตริงได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของข้อมูล
แบบชุดและสตริง
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ตัวแปรชีหรือตัวชี
-พืนฐานและการทางานของตัวชี
-การประกาศตัวแปรประเภทตัวชี
-ตัวชีและฟังก์ชั่น
-ตัวชีกับแถวลาดับ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint

2, 3, 4

4 (1)

26

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
แปรชีหรือตัวชี
ทักษะทางปัญญา
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัว
แปรชีหรือตัวชีได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของตัวแปร
ชีหรือตัวชี
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

27

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

12

- หัวข้อการสอน
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
-โครงสร้างและฟังก์ชั่น
-ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง
-แถวลาดับของโครงสร้างข้อมูล
-แฟ้มข้อมูล
การสร้างแฟ้มข้อมูล
การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2, 3, 4

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

13-14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของ
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
- การห่อหุ้ม การรับทอด
- การสร้างคลาส

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การสร้างอ็อบเจกต์
- การปรับปรุงแอตทริบิวต์
- แอตทริบิวต์ที่อยู่ในคลาส
- การลบอ็อบเจกต์
- การรับทอด
- การโอเวอร์ไรด์
- การโอเวอร์โหลด
- การซ่อนข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

30

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
โปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของ
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
- ผู้เรียนนาเสนอโปรแกรม/โครงการย่อย
ประจาภาคการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนตาม
องค์ประกอบและข้อกาหนดตามที่ผู้สอน
ได้กาหนดไว้
- ทบทวนบทเรียน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลการพัฒนา
โปรแกรมเชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพื่อนร่วมตอนเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน
เรียนอภิปราย ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนือหาที่
ผู้เรียนนาเสนอ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และร่วมตอบ
คาถามในการนาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทังในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสารด้าน
ภาษาไทยในนาเสนอผลงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อม
นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนือหา
บทเรียนตังแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดย
สรุป
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตัง
คาถามเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และ
ทฤษฎี อภิปรายสภาพปัญหาจากการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

32

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล
และการนาเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

-การมีส่วนร่วมใน
ชันเรียน
-การม อ บ ห มาย
งานให้นักศึกษาทา
ทั งงานกลุ่ ม และ
งานเดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1.ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ
และซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
2. มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
วิชาชีพและสังคม (1.2)

- การมอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ
- การนาเสนอ
รายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือใน

ความรู้
1. มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่
ส าคั ญ ใน เนื้ อ ห าส าข าวิ ช า
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ธุ ร กิ จ ห รื อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2.1)
2. สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้าใจและอธิบายความต้องการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของผู้
ศึกษาในการเข้าห้องเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของผู้ศึกษา
ในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
การแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีนาใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วม
ห้องเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน

1-15

5

1. วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ
2. วั ด และประเมิ น จาก

1-15

10

8

30

วิธีการประเมินผล
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

รายวิชา
- กิจกรรมส่งเสริม
การส่งผลงานเข้า
ร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การทบทวน
วรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการ
สอบปลายภาค

ท า งค อ ม พิ ว เต อ ร์ ร ว ม ทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา (2.2)
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานได้จริง (2.7)

การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค์
ค ว าม รู้ โด ย ก ารส อ บ
ระหว่างภาค
3. วั ด และประเมิ น จาก
การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ าน ะ อ งค์
ค ว าม รู้ โด ย ก ารส อ บ
ปลายภาค
4. วั ด และประเมิ น จาก
การนาเสนอรายงานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการ
พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม /
โครงการ
5. วั ด และประเมิ น จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความรู้ และ/หรือ
6. วั ด และประเมิ น จาก
การส่งผลงานสร้างสรรค์
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มแข่ งขั น หรื อ
ขอรับรางวัล

- มอบหมายงาน
ให้นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น
รวมทังร่วม
อภิปรายกลุ่ม

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษ า
วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น
ปัญหาและความต้องการ (3.3)
3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทั กษะกับ การแก้ไขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
(3.4)

1. วั ด และประเมิ น จาก
การน าเสนอ การแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร
ดาเนิน งานเพื่อวิเคราะห์
ระบบต้นแบบ
2. วั ด และประเมิ น จาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิ ป รายกลุ่ ม ของผู้
ศึกษา
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์ แบบวิภ าษ
วิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

16

30

1-15

5

1-15

5
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
ป ระ ยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม
- การนาเสนอ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. วัดและประเมินจากผล
ผลงานที่ได้รับ
บุคคลและความรับผิดชอบ
การเรียนแบบร่วมมือ
มอบหมายทังงาน 1. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ 2. วัดและประเมินจากผล
กลุ่มและงานเดี่ยว ก ร ะ ท า ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ การค้นคว้า การตอบ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4)
โจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม
- การติดตาม การ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คิด การวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
1. วัดและประเมินจากผล
และนาเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตาม การคิด การ
รายงานประเด็น 1. มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ วิ เคราะห์ และน าเสนอ
สาคัญด้านการ
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ รายงานประเด็ น ส าคั ญ
พัฒนาโปรแกรม ทางานที่เกี่ยวกับ คอมพิ วเตอร์ ด้านการพัฒนาโปรแกรม
จากสื่อ
(5.1)
ป ระ ยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ ที่
อิเล็กทรอนิกส์ของ 2. สามารถแนะนาประเด็นการ เ ห ม า ะ ส ม จ า ก สื่ อ
ผู้เรียน
แก้ไขปัญ หาโดยใช้ สารสนเทศ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ งผู้
- การแก้ไขปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดง ศึกษา
โปรแกรม
ส ถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ ห าที่ 2. วัดและประเมินจากผล
คอมพิวเตอร์โดย เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (5.2) การสื บ ค้ น เทคนิ ค การ
ใช้หลักคิดทาง
น าเสนอโดยใช้ ท ฤษ ฎี
คณิตศาสตร์ได้
การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3. วั ด และประเมิ น จาก
ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร
อ ธิ บ า ย ถึ ง ข้ อ จ า กั ด
เห ตุ ผ ล ก า ร เลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ การอภิ ป ราย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5

1-15

10
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ มี ก า ร
น าเสนอต่ อ เพื่ อนร่ ว ม
ห้ อ งเรี ย น แ ล ะ ผู้ ส อ น
รายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2559). การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2556). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร: รีไวว่า.
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม. (2560). programming.in.th online challence, สืบค้นเมื่อ
15 มิถุนายน 2560, จาก https://programming.in.th/challenge/index.php
W3School.in. (2560). C-Tutorial-Learning C Programing. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, จาก
http://www.w3schools.in/c-tutorial/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทัง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
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4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

5
5
ค่าร้อยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทัง 5 ด้าน ดังนี
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย น สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรบรรยายบางประเด็ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองที่
หลากหลาย
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3651503
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทลั
(ภาษาอังกฤษ) Computer Systems and Digital

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 19 พ.ย. 61)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3651503 ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละดิ จิ ทั ล (Computer Systems and
Digital) เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ตาม
หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจ บั ณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิช า
เฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์ องค์ ป ระกอบของ
คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล และการจั ด การข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ แ ละระบบประมวลผล สถาปั ต ยกรรมหน่ ว ย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลัก การจัดการหน่วยความจา ระบบดิจิทัลเบื้องต้น ระบบการควบคุมการ
ดาเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่ อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
เพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
43
44
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3651503 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Computer Systems and Digital
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
19 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ บทบาทของคอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลางรวมทั้งระบบ
ประมวลผล
(2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลและการจัดการข้อมูล การจัดการหน่วยความจา
ระบบดิจิทัลเบื้องต้น ระบบการควบคุมการดาเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ
(3) เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพื้น ฐานการ
เรียนรู้ การนาไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การนาไปประกอบอาชีพและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
บทบาทของคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ พั ฒ นาการของคอมพิ วเตอร์ องค์ประกอบของ
คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล และการจั ด การข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ แ ละระบบประมวลผล สถาปั ต ยกรรมหน่ ว ย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลัก การจัดการหน่วยความจา ระบบดิจิทัลเบื้องต้น ระบบการควบคุมการ
ดาเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ
Roles of computer and information technology; computer development; components
of the computer; data and data management; software and processing systems; central
processing unit architecture; main memory; memory management; introduction to digital;
systems controller and resources management; operating systems
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการเรียนการสอนได้
ตามตารางที่ได้กาหนดไว้
หรือตามที่ผู้ศึกษาร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีที่ผู้
ศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อหา
หัวข้อที่สอนครั้งแรก

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ในชั้นเรียนตามความ
เหมาะสม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา หรือ 6 ช.ม.
ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- ผูส้ อนประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตลอดตามข้อกาหนดตามความเหมาะสม
- ผูส้ อนประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ โดยที่ผู้
ศึกษาต้องร้องขอ โดยการนัดหมายล่วงหน้า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 (3) มีภ าวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้สาระด้านคุณธรรม จริยธรรมดังต่อไปนี้
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
สาหรับการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบ
ที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการ
เสริม แรงที่ เหมาะสมกับ ผู้ ศึ กษา จั ด กิ จกรรมที่ ส่ งเสริม การพั ฒ นาตนเองตามหน้ าที่ และส่ งเสริม ความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น
(6) จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เช่ น การยกย่อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเอง และผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนด ดังนี้
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียน การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมิน จากการมีวินั ย และพร้อมเพรียงของนั ก ศึ กษาในการเข้าร่ว มกิ จกรรมเสริม ประจ า
รายวิชา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุ่ม
(4) ประเมิ น จากผลงาน กลุ่ ม เพื่ อ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด ต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสม เช่ น
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ ศึกษาเพื่ อให้ เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้ความรู้ดังต่อไปนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการ
พึ่งพาและเกื้อกูล กัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ ชิดในประเด็ นศึก ษาที่ม อบหมาย ผู้ ส อนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่มโดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางาน
กลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสม
พร้อมทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ ศึกษาศึกษา
ประเด็นตามใบงานและให้ เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้ ว จั ด ท าผลการศึ ก ษาน าเสนอหน้ าห้ อ งเรี ย น โดยใช้ สื่ อ การน าเสนอภาพแบ บเลื่ อ น หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมประกอบการนาเสนอและผู้สอนสรุปสาระอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับ ผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนประจารายวิชา แหล่งการเรียนรู้เสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการ
เรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์ โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
(5) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็น ผู้สนับ สนุน ให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
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(6) ใช้วิธีส อนแบบให้ ฝึ กและปฏิบั ติ โดยผู้ ส อนมอบหมายให้ ผู้ ศึก ษาได้กระท าซ้าด้ว ยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาเพื่อสร้างงานตามความคิด
และแนวทางการพัฒนา ทาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจา เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอด
หรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้
(7) การจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย
การคิดเพิ่มเติมและการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อเสริม
กระบวนการคิดให้กับผู้ศึกษา สร้างความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์
(8) ฝึกกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้ แ ละเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ จ นเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ สามารถวิ เคราะห์
สั งเคราะห์ ประเมิ น ค่า หรื อ สร้ างสรรค์สิ่ งต่าง ๆ และพั ฒ นาตนเองเต็ ม ความสามารถ รวมถึงการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทาให้ผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาเพิ่มขึ้น
การนาเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัด และประเมิ น จากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แ บบโครงสร้างความคิ ด ในการพั ฒนา
ขั้นตอนวิธีของโปรแกรมการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ตามข้อกาหนดของรายวิชาวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน ผู้สอนเลือกวิธีสอนกับผู้ศึกษาที่มีหลากหลายดังต่อไปนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้ศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพร้อม
ทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กาหนดส่ง
ผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับ ผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
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เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(3) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้ว ยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรีย นรายวิช าระบบคอมพิ วเตอร์และดิจิทัล และแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสื อ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(4) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมายใบ
งานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่ มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ
และสังคมตามเนื้อหารายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
ข้ามรายวิชา หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน ตามที่กาหนด
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
กาหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของ
การแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อผู้ศึกษาในห้องเรียน โดยการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างผู้
ศึกษาและกลุ่มผู้ศึกษา ดังนี้
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านระบบเลขฐาน จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเลขฐานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัด และประเมิ น จากผลการติ ด ตาม กระบวนการคิ ด การวิ เคราะห์ และน าเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

- หัวข้อการสอน
บทบาทของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความหมายของระบบ
คอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์
- คุณลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอร์
- บทบาทของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม

3

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อมอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
3. แสดงความคิดเห็น และค้นคว้าข้อมูลจากหัวข้อ
หรือโจทย์ที่ผู้สอนกาหนด และอาจารย์ผู้สอนตอบ
ข้อซักถามและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนในเรื่องต่าง
ๆ
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 3

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

กาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของ
ระบบคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านบทบาทของ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรม
การสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์
- พัฒนาการของระบบ
คอมพิวเตอร์
- ความเป็นมาของระบบ
คอมพิวเตอร์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- ขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบ
คอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับขีด
ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้
เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของขีดความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ได้
- หัวข้อการสอน
ฮาร์ดแวร์
- หน่วยรับข้อมูล
- หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยแสดงผล
- หน่วยเก็บข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จากการทา
แบบทดสอบย่อย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)

1, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ความรู้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ประเภทของฮาร์ดแวร์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับประเภทของ
ฮาร์ดแวร์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุม่ และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้
เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของประเภทของ
ฮาร์ดแวร์ได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

- หัวข้อการสอน
ฮาร์ดแวร์ (ต่อ)
- ส่วนประกอบหลักบน
เมนบอร์ด
- โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด แก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักบน
เมนบอร์ดและโครงสร้างการ
เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 3

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับการทางาน
ของส่วนประกอบหลักบน
เมนบอร์ดและโครงสร้างการ
เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของส่วนประกอบหลัก
บนเมนบอร์ด
- หัวข้อการสอน
ซอฟต์แวร์และระบบ
ประมวลผล
- ซอฟต์แวร์ระบบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์
- ภาษาคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
- หลักการทางานของ
ซอฟต์แวร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์
สุจริต จากการทาแบบทดสอบ
ย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์
- หัวข้อการสอน
ซอฟต์แวร์และระบบ
ประมวลผล (ต่อ)
- ระบบประมวลผล
- วัตถุประสงค์ของระบบ
ประมวลผล
- การทางานของระบบ
ประมวลผล
- ความสาคัญของระบบ
ประมวลผล
- ตัวอย่างของระบบ
ประมวลผล
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. ตัวอย่างระบบ

1, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประมวลผล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถยกตัวอย่าง
และอธิบายความสาคัญของ
ระบบประมวลผลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ประมวลผล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้งานระบบ
ประมวลผล
- หัวข้อการสอน
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
- ชนิดข้อมูล
- รหัสแทนข้อมูล
- ขนาดข้อมูล
- ไฟล์และโฟลเดอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบายชนิด
ข้อมูล รหัสแทนข้อมูล ขนาด
ของข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการประยุกต์ใช้
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
- หัวข้อการสอน
สถาปัตยกรรมหน่วย
ประมวลผลกลาง
- พัฒนาการของหน่วย
ประมวลผลกลาง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ในงานธุรกิจ

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 3

4 (1)

23

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- สถาปัตยกรรมของหน่วย
ประมวลผลกลาง
- องค์ประกอบของหน่วย
ประมวลผลกลาง
- การทางานของหน่วย
ประมวลผลกลาง
- ความเร็วของหน่วย
ประมวลผลกลาง
- การพิจารณาหมายเลขรหัสที่
ระบุไว้บนหน่วยประมวลผล
กลาง
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน

ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
24

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
หน่วยประมวลผลกลาง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
องค์ประกอบและการทางาน
ของหน่วยประมวลผลกลางได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
ความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมหน่วย
ประมวลผลกลางได้
- หัวข้อการสอน
หน่วยความจา
- หน่วยความจาหลักถาวร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 3

4 (1)

25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หน่วยความจาหลักชั่วคราว
- ประเภทของหน่วยความจา
แบบไดนามิกส์
- การเข้าถึงข้อมูล
- หน่วยความจาแคช
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด แก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน่วยความจา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ลักษณะของหน่วยความจาแต่
ละประเภท
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน

รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

26

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
ของหน่วยความจาในปัจจุบัน
- หัวข้อการสอน
หน่วยความจา (ต่อ)
- หน่วยความจาสารอง
- โครงสร้างแบบลาดับชั้นของ
หน่วยความจา
- การจัดการกับสื่อ
- การจัดเวลาการใช้สื่อ
- เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
ฮาร์ดดิสก์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power

1, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จากการทา
แบบทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน่วยความจาสารอง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
กระบวนการจัดการกับสื่อ
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ฮาร์ดดิสก์
ในองค์กรทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

28

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

2, 3

4 (1)

- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล

11

และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของหน่วยความจา
สารอง
- หัวข้อการสอน
ระบบดิจิทัลเบื้องต้น
- ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง
ฐานแปดและฐานสิบหก
- การแปลงเลขฐานสิบ ฐาน
สอง ฐานแปดและฐานสิบหก
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเบื้องต้น
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิด
วิเคราะห์ และการแปลง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด
และฐานสิบหก
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถแปลง
เลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด
และฐานสิบหกได้
- หัวข้อการสอน
ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (ต่อ)
- การคานวณเลขฐานสอง
- การคอมพลีเมนต์
เลขฐานสอง
- รหัสในระบบดิจิทัล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้นและนาเสนอ
ข้อมูล
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคานวณ
เลขฐานสอง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิด
วิเคราะห์ คานวณเลขฐานสอง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถคานวณ
เลขฐานสอง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. แบบฝึกการ
คานวณเลขฐานสอง
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

13

- หัวข้อการสอน
ระบบการควบคุมการ
ดาเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ
- การควบคุมการดาเนินงาน
และการจัดการทรัพยากร
ระบบ
- การประมวลผล
- การจัดเวลาหน่วย
ประมวลผลกลาง
- การประเมินขั้นตอนวิธี
- วงจรอับ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จากการทา
แบบทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมการ

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2, 3

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ดาเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิด
วิเคราะห์ สรุปประเด็นการจัด
เวลาหน่วยประมวลผลกลาง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
การจัดเวลาหน่วยประมวลผล
กลาง
- หัวข้อการสอน
ระบบปฏิบัติการ
- หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
ในการจัดการอุปกรณ์
- การจัดการอุปกรณ์รับและ
ส่งออกข้อมูล
- การทางานของหน่วยควบคุม
อุปกรณ์รับและส่งออกข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน

รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของระบบปฏิบัติการ
- หัวข้อการสอน
ระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
- ส่วนต่อประสานของ
ระบบปฏิบัติการ
- พัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างของ
ระบบปฏิบัติการ
- ระบบปฏิบัติการยุคใหม่
- ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
ตามหัวข้อบรรยายประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอ
และแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
5. ทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)

2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัติการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
36

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของระบบปฏิบัติการ
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

37

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทา
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว
- ความมีจิต
อาสา

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(1.2)

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
- การ

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. วัดและประเมินจากผล
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน การวิเคราะห์และ
เนื้อหาที่ศึกษา(2.1)
สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ใบงาน การทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด

1-15

10
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ผลการเรียนรู้ที่ได้ (ระบุข้อ)

นาเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม

ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
(3.4)

- การ
นาเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และอานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้ น า หรื อ ใน
บทบาทของผู้ ร่ ว มที ม ท างาน
(4.2)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความรู้

8

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
30

16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้

1-15

5

1-15

5

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบร่วมมือ

1-15

2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์

1-15

1-15

5
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ผลการเรียนรู้ที่ได้ (ระบุข้อ)

2. สามารถใช้ค วามรู้ในศาสตร์
ม าชี้ น าสั งค ม ใน ป ระ เด็ น ที่
เหมาะสม (4.3)
3. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ก ร ะ ท า ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4)
4. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4.6)
- การ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ติดตาม การ การสื่อสาร และการใช้
คิด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
และนาเสนอ จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
รายงาน
ทางานที่เกี่ยวกับ
ประเด็น
คอมพิวเตอร์(5.1)
สาคัญของ 2. สามารถใช้สารสนเทศและ
ระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
คอมพิวเตอร์ (5.4)
และดิจิทัล

วิธีการประเมิน
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญของ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผล
การเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

1-15

1-15

5

1-15

1-15
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วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กนิ ษ ฐา ศรี เอนก. (2561). เอกสารประกอบการเรีย น ระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละดิ จิ ทั ล . กรุ งเทพฯ:
ศูนย์บริการสื่อสิงพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
White, Ron.(2007). How computers work. (8th ed.). U.S.A.: Que Publishing.
ภาสกร พาเจริญ และอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์. (2560). คู่มือช่างคอม 2017 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร:
โปรวิชั่น.
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ(2546). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไช
น่า.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา เป็นระยะที่เหมาะสมตามประเด็นที่กาหนด
- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาบันทึก นาเสนอให้ผู้สอนทราบผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผู้ศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการที่สาขากาหนด
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
65
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
41

มคอ. 3
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0

10
10
ค่าร้อยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

42

มคอ. 3
- เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย

43
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2 /2561

รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย) การจัดการการปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ) Operations Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา

1

มคอ. 3

คานา
รายวิชาการจั ดการการปฏิบั ติการ รหั สวิช า 3663102 เป็นรายวิชาที่กล่ าวถึงการวางแผน การ
ดาเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาพ การ
เลื อกทาเลที่ตั้งและการวางผั งสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผนกาลั งการผลิ ตและความ
ต้องการทรั พ ยากร การจั ด การห่ ว งโซ่อุ ปทานและโลจิส ติก ส์ การจั ดการโครงการ การจัดการสิ น ค้ า
คงเหลื อ การจั ดการคุณ ภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การผลิ ตและการ
ปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จั ดการ ขอบคุณ ทุ กท่านที่มี ส่ ว นร่ วมในการให้ ข้อมูล ซึ่งการจัดท า มคอ.3 ได้ข้อมู ล มาจากการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ ส อนจากครั้งที่ผ่ านมา เพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดทา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12 ตุลาคม 2561

2

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
21
22

3

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการการปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ) Operations Management
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ดร.จริยะดา จันทรังษี
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน F1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ตุลาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการจัดการการปฏิบัติการ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการจัดการการปฏิบัติการในปัจจุบันได้
3. เพื่อให้นักศึกษานาเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการจัดการการปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการ
ปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การวางแผน การดาเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทาเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
กาลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ
การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ
Planning, organizing, and controlling in production of goods and services, product and
process design, productivity, location and layout selection, forecasting, capacity and
resource planning, supply chain management and logistics, project management, inventory
management, quality management, competitiveness, technology in production and
operations.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต่อภาค
ภาคสนาม
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็นจานวน
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจานวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิ ดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นาและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึ กษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทาประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข้าชั้น เรีย นตรงเวลาของนั กศึกษา การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
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2.1.5. รู้ เข้าใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รือ สาขาวิช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้กรณีศึกษา
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น
2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชานาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษ
2.2.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึก ษาดูงานในองค์กรที่มีการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคาถาม
2.3.2 ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย
ภาค การทารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทาโครงการ เป็นต้น
2.3.3 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2. สามารถสื บ ค้น ตีค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ในการแก้ ไขปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4. สามารถประยุ กต์ความรู้และทั กษะกับ การแก้ไขปั ญ หาทางคอมพิว เตอร์ ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ศึกษากรณีศึกษา
3.2.2 เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง
3.2.3 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.4 การระดมสมอง
3.2.5 อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
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3.3.2 ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญ หาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม
เป็นต้น
3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5. สามารถเป็น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้ งส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน
4.2.2 จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลการทางานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. มี ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3. สามารถสื่ อสารอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพทั้งปากเปล่ าและการเขียน พร้อ มทั้ งเลื อกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและนาเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ
รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
8

มคอ. 3
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้ อมูลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

2

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ
- ความหมายของการจัดการการปฏิบัติการ
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการจัดการการ
ปฏิบัติการ
- แนวคิดหลักทางการจัดการการปฏิบัติการ
- กระบวนการจัดการการปฏิบัติการ
Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
ทางการจัดการการปฏิบัติการ โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ
-ความหมายและความสาคัญของการ
วางแผน
-องค์ประกอบระบบการผลิตและการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์ การวั ดผลและประเมิ น ผล แนะน าหนั งสื อ
เรียน และ website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้ นั กศึก ษาวิเคราะห์ วิวัฒ นาการแนวคิด ทาง
ทางการจัดการการปฏิบัติการ
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุลาดับ)
1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 ผู้ช่วย
สอนวิ ช าการจั ด การการ สอดคล้องกับ
ศาสตราจารย์
ปฏิบัติการ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ดร.ธนากร
2. สื่ อก ารส อ น Power ข้อ1
ปักษา
point
3. ใบงาน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power
point

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา
10

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ดาเนินงาน
-ความหมายของกาลังการผลิตและการวัด
กาลังการผลิต
-การวางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าและ
บริการ
-แนวทางการวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต

3

Learning Outcome
ยกตัวอย่าง ความหมายและความสาคั ญ
ของการวางแผนการจัด การปฏิ บัติ การ ที่
ส่ งผลกระทบกั บ ธุ ร กิ จ พร้ อ มกั บ อธิ บ าย
เหตุผลประกอบได้
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ
-การออกแบบผลิตภัณฑ์
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-กระบวนการวัดผลิตภาพ
Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน 3. ใบงาน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
จัดการการปฎิ บัติ การ เพื่อ ฝึก คิด วิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
4

5

การเลือกทาเลที่ตั้งของสถานที่
- วัตถุประสงค์ของทาเลทีต่ ั้งของสถานที่
- วิธีและขั้นตอนในการเลือกทาเลที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
Learning Outcome
- ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกทาเลที่ตั้งสถานประกอบการ โดย
นาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
การวางผังสถานประกอบการ
- ความหมายการวางแผนผังสถานที่
ประกอบการ
-วัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณี เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

(ระบุลาดับ)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิ ช าการจั ด การการ สอดคล้องกับ
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด ปฏิบัติการ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร

Learning Outcome
ผู้เรีย นได้ รับ ความรู้ค วามเข้าใจการวางผั ง
สถานประกอบการ โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Map เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป
สาระสาคัญ
6

การพยากรณ์
- ความสาคัญของการพยากรณ์
- การพยากรณ์เพื่อการผลิต

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

12

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- การพยากรณ์เชิงคุณภาพ
- การพยากรณ์เชิงปริมาณ

8

การวางแผนกาลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร
- ความสาคัญและประเภทของการวางแผน
กาลังการผลิต
- ประเภทของการวัดกาลังการผลิต
- การประหยัดโดยขนาด
- กลยุทธ์กาลังการผลิต
- การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนกาลังการผลิตและความต้องการ
ทรัพยากร โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
- ความหมาย ความสาคัญการจัดการโซ่
อุปทาน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2. สื่ อก ารส อ น Power ข้อ 1, 2
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
point
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน 3. ใบงาน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้กาพยากรณ์ โดย
นาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
7

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกาหนดปัญหาการวิจัย มา
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิ ช าการจั ด การการ สอดคล้องกับ
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ ปฏิบัติการ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร

13

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- ความหมาย ความสาคัญของโลจิสติกส์
- การขนส่งและกลยุทธ์โลจิสติกส์

การจัดการโครงการ
- ความหมายและประโยชน์ของการจัดการ
โครงการ
- ส่วนประกอบของโครงการ
- PERT และ CPM

การจัดการสินค้าคงคลัง
- ความหมายและความสาคัญของการสินค้า
คงคลัง
- การจัดการสินค้าคงคลัง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นักศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะระดับ ผลิตภัณ ฑ์
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาคานวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะความหมายและ
ประโยชน์ ข องการจั ด การโครงการพร้ อ ม
ยกตัวอย่างและนาเสนอ
10

สื่อการสอน

สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน 2. สื่ อก ารส อ น Power ข้อ 1, 2, 3
ความคิดเห็นกัน
point
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดย
นาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

14

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของสินค้าคง
คลัง
- ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง

11

Learning Outcome
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
จัดการสินค้าคงคลัง โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป
สาระสาคัญ
การจัดการสินค้าคงคลัง (ต่อ)
- การออกแบบใบตรวจสอบ
- การสั่งซื้อที่ประหยัด
- การบริหารสินค้าคงเหลือ
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
point
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน 3. ใบงาน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคานวณการกาหนดราคาโดยวิธีต่างๆ
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิชาการจัดการการ
2. ให้ นั ก ศึก ษาวิเคราะห์ ช่องทางการจัด จาหน่ าย ปฏิบัติการ

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสินค้าคงคลัง โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระสาคัญ
12

แนวคิดการจัดการคุณภาพ
- ความหมายและความสาคัญของการ
จัดการคุณภาพ

15

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- นิยามคุณภาพในมุมมองของลูกค้า
- องค์ประกอบของคุณภาพโดยรวม
- มาตรฐานคุณภาพสากล
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
การจัดการคุณภาพ โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระสาคัญ
13

ความสามารถในการแข่งขัน และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
- เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ
- ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและบริการ
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ
บริการ
- การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดย
เทคโนโลยี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ของธุรกิจในปัจจุบัน
2. สื่อการสอน Power
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
point
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน 3. ใบงาน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

ข้อ 1, 2

(ระบุลาดับ)
ปักษา

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

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

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวข้องกับการ
ผลิต โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ

16

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
14

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซัก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิ ช าการจั ด การการ
ปฏิบัติการ
2. ใบงาน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์การศึกษาดูงาน เพื่อฝึกคิด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในศึกษาดู
งานสถานประกอบการ โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ
15

น า เส น อ ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ
Learning Outcome
- ผู้ เรี ย นได้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ งการ
จัดการการปฏิบัติการ
- วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ การจัดการการ
ปฏิบัติการขององค์กร

16

สื่อการสอน

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

สอนวิ ช าการจั ด การการ สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ปฏิบัติการ
2. สื่ อก ารส อ น Power ข้อ 1, 2, 3
point
3. ใบงาน

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

สอบปลายภาค

17

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1. การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย

1.1.1, 1.1.2,1.1.4

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.7
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
และทากิจกรรม งานที่ได้รับ
มอบหมาย
2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3.ประเมินจากกิจกรรมและ
งานที่มอบหมายให้นักศึกษา
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน เช่ น แบบฝึ ก หั ด
ทบทวน เพื่อวัดความเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษา/ การเขี ย น
สรุ ป ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ
Mind Map
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
1-15

10%

1-15

10%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.7
กรณีศึกษา
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

4. รายงานและการ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.7
นาเสนอ
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

วิธีการประเมิน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
1. ประเมิ น จากการส่ งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณี ศึ ก ษา/การเขี ย นสรุ ป
Mind Map เพื่ อวั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่
ได้ รั บ มอบหมาย มี ค วาม
ซื่ อ สั ตย์ ไม่ ทุ จริ ต ไม่ น า
ผลงานของผู้ อื่นมาเป็นของ
ตน
5. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน
การเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามใน

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
1-15

20%

1-15

10%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

5. ศึ ก ษาดู ง านสถาน 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.7
ประกอบการ
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

6. สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.8
3.1.1

วิธีการประเมิน
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม
ตลอดจนการใช้ ค วามคิ ด
แก้ ไ ขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม
6. ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร
สื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอ
โดยการเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั กศึ กษ าใน การนั ด
ห ม า ย ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
สถานประกอบการ/การ
เขี ย นสรุป Mind Map เพื่ อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็น
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ก า ร ศึ ก ษ า ดู งา น ส ถ า น
ประกอบการ เช่น การมีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมใน สถาน
ประกอบการ
ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

14

10%

16

40%

20

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
การจัดการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
- นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ.
กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- จินตนัย ไพรสน และคณะ. (2551). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ.
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า.
- บุษบา พฤกษภาพันธุ์รัตน์. (2552). การวางแผนกละควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น
- เบญจมาส เปาะทอง และคณะ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ด
ยูเคชั่น
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- Stevenson, W. J., & Hojati, M. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston:
McGraw-Hill/Irwin.
- Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J., & Bordoloi, S. (2008). Service management:
Operations, strategy, and information technology (p. 4). New York, NY: McGraw-Hill.
- Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2005). Operations management: processes and
value chains. Prentice Hall.
- Waller, D. L. (2003). Operations management: a supply chain approach. Cengage
Learning Business Press.
- Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson
education.
- Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2005). Operations management: Quality and
competitiveness in a global environment. Wiley.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน
2. การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3642101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
หลักการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Marketing

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing)
รหัสวิชา 3642101 จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดัง กล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การกระจาย
สินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของนักการตลาด
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

ผู้จัดทา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12 ตุลาคม 2561

2

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
21
22

3

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642101

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) หลักการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Marketing

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.สมาธีราภ์ พรมศิริ
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน D1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ตุลาคม 2561

4

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการตลาด
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้
3. เพื่อให้นักศึกษานาเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการ
ปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า การ
ส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด
Basic concepts and marketing responsibility; principles of marketing process; marketing
environment; marketing information systems and marketing research; consumer behavior;
market segmentation; targeting; product positioning; product management, pricing,
marketing channels, physical distribution, promotion, social and environmental marketing;
marketers’ codes of conduct.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลู กฝั งให้ นั กศึ กษามี ร ะเบี ยบวินั ย โดยเน้ น การเข้ าชั้ น เรียน การแต่งกายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
 2.1.5. รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักการตลาด
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2. สามารถสื บ ค้น ตีค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ ไขปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์
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 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

3.1.4. สามารถประยุ กต์ความรู้และทั กษะกับ การแก้ไขปั ญ หาทางคอมพิว เตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักการตลาด
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิด เพื่ อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานทางด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาด
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5. สามารถเป็น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้ งส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการน าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ น า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. มี ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3. สามารถสื่ อสารอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งปากเปล่ าและการเขียน พร้อ มทั้ งเลื อกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

2

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการตลาด
- ความหมายของตลาด
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการตลาด
- แนวคิดหลักทางการตลาด
- ความหมายของการจัดการการตลาด
- กระบวนการจัดการการตลาด
Learning Outcome
ยกตัวอย่าง กระบวนการจัดการการตลาด
ที่ ส่ งผลกระทบกับ ธุรกิ จ พร้อ มกั บ อธิบ าย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์ ก ารวัด ผลและประเมิน ผล แนะน าหนั งสื อ
เรียน และ website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้ นั กศึ ก ษาวิเคราะห์ วิวัฒ นาการแนวคิด ทาง
การตลาด
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา SWOT เพื่อฝึก
คิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

เหตุผลประกอบได้
3

สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมภายนอก
- สภาพแวดล้อมภายใน
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาด โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ

4

สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ SWOT
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT
Learning Outcome
- ผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ
- จัดทาตารางสรุปวิเคราะหฺ SWOT
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

5

การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาด
- ขัน้ ตอนการแบ่งส่วนตลาด การกาหนด
ตลาดเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาด
- การแบ่งส่วนตลาด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในราคา
โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
6

การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาด
- การกาหนดตลาดเป้าหมาย
- การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกาหนดปัญหาการวิจัย มา
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิชาหลักการตลาด
สอดคล้องกับ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการแบ่ง
ส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย และ
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด โดย
นาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
7

8

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจัยการตลาด
- ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจยั
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- การวิจัยตลาด
- กระบวนการวิจัยการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
พฤติกรรมผู้บริโภค
- พฤติกรรมผู้บริโภค

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของผลิตภัณฑ์
- ระดับของผลิตภัณฑ์
- ลาดับชั้นของผลิตภัณฑ์
- ประเภทของผลิตภัณฑ์
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
- ตราผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นัก ศึกษาวิเคราะห์ลั กษณะระดั บผลิต ภัณ ฑ์
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาคานวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิชาหลักการตลาด
สอดคล้องกับ

Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์
พร้อมยกตัวอย่างและนาเสนอผลิตภัณฑ์
10

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ 2. สื่ อก ารส อ น Power จุดมุ่งหมายรายวิชา
สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน point
ข้อ 1, 2, 3
ความคิดเห็นกัน
3. ใบงาน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่
ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4,
5
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

11

- การบรรจุภัณฑ์
- ป้ายฉลาก
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Learning Outcome
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
ราคา
- แนวความคิดเรื่องราคา
- ความสาคัญของราคา
- ขั้นตอนการตั้งราคา
- การกาหนดนโยบายราคาและกลยุทธ์ราคา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด 2. สื่ อก ารส อ น Power จุดมุ่งหมายรายวิชา
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
point
ข้อ 1, 2
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคานวณการกาหนดราคาโดยวิธีต่างๆ
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั กศึ ก ษาวิเคราะห์ ช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย
ของธุรกิจในปัจจุบัน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่อการสอน Power
point

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ราคา โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
12

ช่องทางการจัดจาหน่าย
- ลักษณะของช่องทางการ
จัดจาหน่าย
- ความจาเป็นของคนกลางทางการตลาด

15

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หน้าที่ของช่องทางการจัดหน่าย
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จาหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ช่องทาง
- การออกแบบช่องทางการจัดจาหน่าย
- การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
- การกระจายสินค้าและการจัดการ
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ช่องทางการจาหน่าย โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ
13

การส่งเสริมการตลาด
- ความหมายและความสาคัญของการ
ส่งเสริมการตลาด
- กระบวนการสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด
- เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด
- การกาหนดงบประมาณการส่งเสริม
การตลาด
- ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

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

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม วิ เ คราะห์ กรณี ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

การส่งเสริมการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การส่งเสริมการตลาด โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ
14

การส่งเสริมการตลาด
- การโฆษณา
- การส่งเสริมการขาย
- การขายโดยบุคคล
- การประชาสัมพันธ์
- การตลาดทางตรง
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การส่งเสริมการตลาด โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ

15

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

สอดคล้องกับ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อ ก ารส อ น Power จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2, 3
point

17

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
- ความสัมพันธ์ของการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR)
- ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล แล ะส นั บ ส นุ น ต่ อ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กิ จ กรรมในการตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. วิดีทัศน์ เรื่องจริยธรรม
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน และจรรยาบรรณทางการ
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ตลาด
4. ใบงาน

- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด
- จรรยาบรรณของนักการตลาด
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นได้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อง
การตลาดเพื่อสังคม
- ยกตั ว อย่ า งองค์ ก ารที่ มี จ ริ ย ธรรรมทาง
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
- วิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ มีต่ อ องค์ก าร หาก
ด าเนิ น งานโดยไม่ มี จ ริ ย ธรรมหรื อ ละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้
16

สอบปลายภาค

18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
2. กิจกรรม/งานที่
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1. ประเมินจากการตรงเวลา
ได้รับมอบหมาย
1.1.7
ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6, และทากิจกรรม งานที่ได้รับ
2.1.8
มอบหมาย
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3.ประเมินจากกิจกรรมและ
งานที่มอบหมายให้นักศึกษา
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน เช่ น แบบฝึ ก หั ด
ทบทวน เพื่อวัดความเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษา/ การเขี ย น
สรุ ป ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ
Mind Map
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1. ประเมิ น จากการส่ งงาน
1.1.7
กรณีศึกษา
ตามก าหนดระยะเวลาที่

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
1-15

10%

1-15

10%

1-15

30%
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

มอบหมาย
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณี ศึ ก ษา/การเขี ย นสรุ ป
Mind Map เพื่ อวั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่
ได้ รั บ มอบหมาย มี ค วาม
ซื่ อ สั ตย์ ไม่ ทุ จริ ต ไม่ น า
ผลงานของผู้ อื่นมาเป็นของ
ตน
5. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย น การ
เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ตลอดจน
การใช้ความคิดแก้ไขปัญ หา
ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
6. ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร

4. รายงานและการ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.7
นาเสนอ
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

1-15

20%

20

มคอ. 3
กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอ
โดยการเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.1.1 ,2.1.5, 2.1.6, ประเมินจากการสอบปลาย
2.1.8
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบ
3.1.1,
ปรนัย

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด. (2559). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543). หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ :
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
2.2 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จากัด.
2.3 หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 http://www.marketeer.co.th/
3.2 http://www.brandage.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการ
วัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นนักศึกษาเป็น
สาคัญ
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