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คานา
รายละเอียดรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Design and Web Development
in Business) รหัสวิชา 3653301 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุร กิจ ตามหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุร กิจ
หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศึกษา โครงสร้างของเว็บ การใช้งาน การเชื่อมโยงงานกราฟิก งานฐานข้อมูล บนเว็บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี เทคนิควิธีการออกแบบเว็บ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ และการเชื่อมต่อไปสู่
อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานได้จริง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า เอกสารการปรับปรุงแก้ไขฉบับนี้ใช้ประกอบใน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ ในงานธุรกิจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ได้
กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการ
คิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พฤศจิกายน 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Design and Web Development in Business
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
-

ตอนเรียน A1, B1

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุง 19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการ
พัฒนาเว็บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างของเว็บ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมิเดีย
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพิ่มให้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพิ่ม เพื่อสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติจริงได้
2.2 จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า
ชั้นเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างของ
เว็บ การใช้งานและการเชื่อมโยงงานกราฟิก และมัล ติมิเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี การ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Web design principles; content management; web development procedure, technique;
web interaction graphic interface and multimedia; database on web; web technology;
internet connection.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
สอนเสริมตามความ
30 ชั่วโมงต่อภาค
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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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 สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการนาเสนอ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมิน จากความรั บผิ ดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล ไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ ล็ ง เห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีวิธีการสอนและกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จั ดการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญดังนี้
2.2.1 ใช้การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2.2.2 ใช้วีธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาเว็บ
2.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นต่าง ๆ จัดทาผล
การศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ
2.2.4 ใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้ ส อนกาหนดและมอบหมายงานให้ ผู้ เรียนรับผิ ดชอบเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม โดยอาศัยทักษะหรือ
พฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้กระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์พ ร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
2.2.5 การทาแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด คาถามทบทวน
2.2.6 ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มอบรมสั ม มนาในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีเว็บ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน
ผลการทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
2.3.2 วัดและประเมินจากการสอบระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน
และการสอบปลายภาคการศึกษา
2.3.3 วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโครงงานที่นาเสนอ
2.3.4 วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่
เข้าร่วมแข่งขัน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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 3.1.2 สามารถสืบค้น ตี ค วาม และประเมิน สารสนเทศเพื่อใช้ใ นการแก้ไ ขปัญหาอย่ า ง
สร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4 สามารถประยุกต์ ค วามรู้ แ ละทัก ษะกั บการแก้ไ ขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3.2.2 ผู้สอนสาธิตวิธีการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์
3.2.3 ผู้ ส อนได้ มอบหมายงานให้ นั ก ศึก ษาจัด ท าโครงงานเกี่ยวกับ การออกแบบและพั ฒ นา
เว็บไซต์ตามหัวข้อที่ผู้สอนกาหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลงานในการพัฒนาโปรแกรม (เว็บไซต์ e-Commerce)
3.3.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นักศึกษานาเสนอ
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 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.2.2 การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
4.2.3 การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่า งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน พร้ อมทั้ง เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสร้างงาน
กราฟิกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.2.2 การสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดีย
5.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการสร้างงานมัลติมเี ดียของผู้เรียน
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
5.3.3 วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ

- ประวัติความเป็นมาของเว็บ
- ประเภทของเว็บไซต์
- โครงสร้างระบบข้อมูลเว็บไซต์
- เว็บเทคโนโลยี
- โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บ
- คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
- ความรู้
- นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะ ในการพัฒนาเว็บไซต์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม

อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาสื่อการเรียน
การสอน
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
มอบหมายงาน
4. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทา
โครงงานเว็บไซต์ e-commerce โดย
กาหนดส่งความคืบหน้าในสัปดาห์ที่ 6
และ 10 และส่งเว็บในสัปดาห์ที่ 15

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1

ผู้สอน
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
2
บทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบเว็บ

- ความหมายของการออกแบบเว็บ
- องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
- ความสาคัญของการออกแบบ
- ประเภทของการออกแบบเว็บไซต์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องพื้นฐานการ
ออกแบบเว็บ
ทักษะทางปัญญา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่

เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการติดตั้ง
โปรแกรม Apache เพื่อจาลองเครื่อง
เป็น Server
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1,1.2,1.5

ผู้สอน
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การตัดต่อ
เสียง
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ออกแบบเว็บไซต์ได้

- นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม
Apache ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Apache
3

บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาเว็บ
- การกาหนดเป้าหมายของเว็บ
- การกาหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้
- กาหนดเนื้อหาของเว็บ
- กระบวนการในการพัฒนาเว็บ
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง
กระบวนการพัฒนาเว็บ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการการ
พัฒนาเว็บไซต์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้งาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver
เพื่อ Manage Site สาหรับการพัฒนา
เว็บ E-Commerce
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.3,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe

Dreamweaver
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการใช้งานโปรแกรม Adobe
4

Dreamweaver
บทที่ 4 การออกแบบหน้าเว็บ
- ส่วนประกอบของหน้าเว็บ
- รูปแบบของหน้าเว็บ
- แนวคิดและหลักการในการออกแบบ
หน้าเว็บไซต์
- การออกแบบหน้าโฮมเพจ
- ขนาดของหน้าเว็บ
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการออกแบบ
หน้าเว็บ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.3,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง หนังสั้น
และงานแอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
5

บทที่ 5 การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
สาหรับเว็บไซต์
- ความสาคัญและรูปแบบของระบบเนวิ
เกชั่น
- ประเภทของเนวิเกชั่น
- การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการออกแบบ
หน้าเว็บ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
6

บทที่ 6 การเลือกใช้สีสาหรับเว็บ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี
- ประโยชน์ของสีกับเว็บไซต์
- ระบบสีในเว็บไซต์
- สีและการนาไปใช้งาน
- จิตวิทยาของสี
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการออกแบบ
หน้าเว็บ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่างหนังสั้น
จากอินเทอร์เน็ต
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
7

บทที่ 7 การใช้งานกราฟิกและรูปแบบ
ตัวอักษรสาหรับเว็บ
- รูปแบบกราฟิกสาหรับเว็บ
- การกาหนดขนาดและความละเอียด
ของภาพ
- คาแนะนาในการออกแบบกราฟิก
สาหรับเว็บไซต์
- ชนิดและรูปแบบตัวอักษร
- การจัดข้อความและกาหนดคุณสมบัติ
ของข้อความหน้าเว็บ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้งาน
กราฟิกและรูปแบบตัวอักษรสาหรับเว็บ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
8

บทที่ 8 การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
- การติดตั้งฐานข้อมูล MYSQL
- ส่วนประกอบของฐานข้อมูล
- ชนิดของข้อมูล
- คาสั่ง SQL พื้นฐานสาหรับการจัดการ
ฐานข้อมูล

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการติดตั้ง
ฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

3. กรณีตัวอย่างงาน
แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. เอกสารประกอบการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
9

บทที่ 8 การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
- การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้
phpMyAdmin
- ส่วนการทางานหลัก
- การสร้างฐานข้อมูลและการสร้างตาราง

4

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ

1.3,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการติดตั้ง
ฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. เอกสารประกอบการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. กรณีตัวอย่าง แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
10

บทที่ 9 การใช้คาสั่ง PHP เชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล MySQL
- คาสั่ง PHP ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน

4

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ

1.3,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

MySQL
- การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้คาสั่ง PHP
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. เอกสารประกอบการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. กรณีตัวอย่าง งาน
แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
11

บทที่ 9 การใช้คาสั่ง PHP เชื่อมต่อ

4

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรายวิชา การ

1.3,1.4,1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

20

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ฐานข้อมูล MySQL
- การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล
- การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้คาสั่ง PHP
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
12 บทที่ 10 การนาข้อมูลเว็บไซต์อัพ

โหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
- การตั้งชื่อและสมัคร Domain Name
- การสมัครเว็บโฮสติ้ง
- อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
- การเรียกใช้งานเว็บไซต์ผ่าน URLs
- การโปรโมทเว็บไซต์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการนาข้อมูล
เว็บไซต์อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
ทักษะทางปัญญา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่

เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.3,1.4,1.5

ผู้สอน
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
13

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์ eCommerce โดยมีผู้สอนให้คาแนะนา
และปรึกษา

4

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์
e-Commerce โดยมีผู้สอนให้
คาแนะนาและปรึกษา

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
14

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์ eCommerce โดยมีผู้สอนให้คาแนะนา
และปรึกษา

1. เอกสารประกอบการ

1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์
e-Commerce โดยมีผู้สอนให้
คาแนะนาและปรึกษา

Learning Outcome
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะทางปัญญา

Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

ผู้สอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP

ผู้เรียนนาเสนองานประจาภาคการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนรู้ตามความสนใจ
ของผู้เรียนตามองค์ประกอบและ
ข้อกาหนดตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

15

สื่อการสอน

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 1. เอกสารประกอบการ
2. ผู้สอนประเมินผลงาน
เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.5

ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

24

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต (1.1.1)
2.มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา
ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม
(1.1.2)
3.มี จ รรยาบรรณทาง
วิ ช าการ และวิ ช าชี พ
(1.1.7)

2. โครงงาน
การพัฒนา
เว็บไซต์

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้
ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
(2.1.2)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
1-15
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจากการ
8,15
จัดทาโครงงานการพัฒนา
เว็บไซต์
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
วิธีการประเมิน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

60%
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

3. มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์และ
แสดงความ
คิดเห็น
- การฝึก
ปฏิบัติการ
พัฒนาเว็บไซต์

ผลการเรียนรู้
3. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง (2.1.5)
4 . มี ค ว า ม รู้ ใ น แ น ว
กว้ า งของสาขาวิ ช าที่
ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ล็ ง เห็ น
การเปลี่ยนแปลง และ
เข้ า ใจผลกระทบของ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่ ๆ
(2.1.6)
5. มี ป ระสบการณ์ ใ น
การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์(2.1.7)
6.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8)
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ (3.1.1)
2. สามารถสืบค้น
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (3.1.2)
3.สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ(3.1.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ
เว็บไซต์และเขียนโปรแกรม
เว็บไซต์
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
เว็บไซต์
4. วัดและประเมินผลจาก
โครงงานการพัฒนาเเว็บไซต์

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

15

10%

2-15

10%

คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.1.4)
4. การ
นาเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

5. การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็นสาคัญ
ด้านการพัฒนา
เว็บไซต์

5. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
ทักษะความสัมพันธ์
1. วัดและประเมินจากผลการ
ระหว่างบุคคลและ
นาเสนอโครงงาน
ความรับผิดชอบ
2. วัดและประเมินจากผลการ
1. มีความรับผิดชอบใน ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
การกระทาของตนเอง 3. วัดและประเมินจากผลการ
และรับผิดชอบงานใน นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
กลุ่ม (4.1.4)
เป็นผู้นาในการอภิปราย
2. มีความรับผิดชอบใน ซักถาม
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม่ (4.1.2)
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม่ (4.1.4)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง 1. วัดและประเมินจากผลการ
ตัวเลข การสื่อสาร
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
และการใช้เทคโนโลยี ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
สารสนเทศ
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
1. มีทักษะในการใช้
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
เครื่องมือที่จาเป็นที่มี สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
เหมาะสม
ทางานที่เกี่ยวกับ
2. วัดและประเมินจากผลการ
คอมพิวเตอร์(5.1.1)
สืบค้น เทคนิคการพัฒนา
2. สามารถสื่อสารอย่าง เว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพทั้งปาก 3. วัดและประเมินจาก
เปล่าและการเขียน
ความสามารถในการอธิบายถึง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ ข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้
การ นาเสนออย่าง
เครื่องมือ การอภิปราย
เหมาะสม(5.1.3)
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อ
3. สามารถใช้
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
สารสนเทศ และ
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.1.4)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กนิษฐา ศรีเอนก. (2560). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2544). คัมภีร์ WEB DESIGN. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.
กฤติญา สกุลเสาวภาค กษิรา ศิริวัฒนากุล ธนะชัย สุนทรเวช และ อภิชญา นิ้มคุ้มภัย (2551).
Professional Web Design. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการ
ออกแบบ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
คะชา ชาญศิลป์. (2548). ภาษาซีสาหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์เอ็ดดูเคชั่น.
ดวงพร เกี๋ยงคา. (2549). คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเอง. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.
ประภาพร ช่างไม้. (2551). มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop + Dreamweaver. กรุงเทพมหานคร: ไอ
ดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. (2551). คัมภีร์ PHOTOSHOP CS3. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- 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
60
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
10
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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มคอ. 3
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

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

3. การปรับปรุงการสอน
- เพิ่มให้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพิ่ม เพื่อสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติจริงได้
- เพิ่มกรณีศึกษาจากผลงานจริง เช่น ตัวอย่างรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แอนิเมชั่นมานาเสนอเพื่อให้
นักศึกษานาไปบูรณาการความรู้ในการสร้างผลงาน
- จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า
ชั้นเรียน
- มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโย
ลีเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce
- ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการนาเสนอผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3653111
ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด
Information Systems for Marketing

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)

คานา
รายละเอียดรายวิชา 3653111 ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด (Information Systems for
Marketing) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด
ระบบสารสนเทศสาหรับส่งเสริมและสนับสนุนการขาย วิเคราะห์การขาย วิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การ
จัดทาสารสนเทศด้านการตลาดสาหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบสารสนเทศสาหรับการวิ จัย
ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การพยากรณ์การขาย การวางแผนกาไร การกาหนดราคา การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดทารายงานทางการตลาดและการ
นาเสนอ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี และ
การศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้ แนวทางในการจัด การเรียนรู้ทฤษฎี และกรณี ศึก ษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2561

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)

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

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
2
2
3
10
23
24

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653111
ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด
(Information Systems for Marketing)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
12 พฤศจิกายน 2561

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ ผู้ เรีย นมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีเกี่ยวกับ ข้อมูล และระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาด การวิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาหรับการวิจัยตลาด การจัดเก็บ
และการค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดทารายงานทางการตลาดและการนาเสนอ
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาหรับส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขาย การวิเคราะห์การขาย การพยากรณ์การขาย การวางแผนกาไร การกาหนดราคา การควบคุมค่าใช้จ่าย
4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทาสารสนเทศด้านการตลาดสาหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึง หลักการตลาด และความเปลี่ยนแปลงของการตลาดที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบมี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบระบบสารสนเทศเพื่ อ งาน
การตลาดในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
3) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการงานการตลาด
4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถจั ด ท าสารสนเทศด้ า นการตลาดส าหรั บ หน่ ว ยงานด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด ระบบสารสนเทศสาหรับส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขาย วิเคราะห์การขาย วิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การจัดทาสารสนเทศด้านการตลาดสาหรับหน่วยงาน
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การ
พยากรณ์การขาย การวางแผนกาไร การกาหนดราคา การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูล
ทางการตลาด การจัดทารายงานทางการตลาดและการนาเสนอ
Data and information systems for marketing; sales and promotion information
systems, sale analysis, customer analysis and research; package software in marketing;
marketing research information systems, product development and services, sale
forecasting, profit planning, pricing, cost controlling; marketing date storing and searching;
marketing report and representation.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะรายเพื่อทบทวน

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
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ความรู้ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า ประกาศเวลาให้ ค าปรึกษาผ่ านเว็บ ไซต์ การนัด หมายผ่ านไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
เช่น การเป็นนักการตลาดที่มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ การไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง การ
ไม่สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นต้น
(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 ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แล้ ว มีก ารลงข่าวต่าง ๆ งานวิจั ย บทความวิจัย บทความวิช าการที่ ได้รับ การตีพิ ม พ์ สื่ อ อิเล็ กทรอนิก ส์
อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
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(6) จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อ งนั กศึ กษาที่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิ น จากการการตรงต่ อ เวลาของนั ก ศึก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อมสังเกตพฤติกรรมการทางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน การช่วยแนะนาในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการนาไปประยุกต์
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิช าที่ศึกษาเพื่อให้ เล็ งเห็ น การเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน โดยผู้สอนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางการตลาด
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
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(3) ใช้ วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่ งกลุ่มศึกษาประเด็น ต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการสรุ ปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน และนาเสนอผลงาน โดยมี
ผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
คาสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ ตารา เอกสาร
และแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดทารายงาน
(4) วัดและปรเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
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ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้ วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่ งกลุ่มศึกษาประเด็น ต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่างๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช้ วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย โดยใช้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนจากรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
นักศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ
การนาเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น การรับฟังคาแนะนาจากการอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา หรือสนใจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นรายงานได้
6

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้ วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่ งกลุ่มศึกษาประเด็น ต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้ว ยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้ วิธี ส อนแบบระดมพลั งความคิ ด จากกรณี ศึ ก ษาร่ ว มกั บ วิ ธีส อนแบบร่ ว มมื อ ร่ว มใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
(5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มี ป ฏิสั มพั น ธ์กับ สิ่งแวดล้ อมและบุคคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในที มการทางาน การยอมรับในข้อผิดพลาด
และความสาเร็จของเพื่อนร่วมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเป็นผู้ตามในการร่วมอภิปรายการทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
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จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มี ป ฏิสั มพั น ธ์กับ สิ่งแวดล้ อมและบุคคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
(3) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(3) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น อิ น เทอร์ เน็ ต ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรั บ ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจาวันและในองค์กร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญใน
การจัดทารายงาน
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การนาเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เหี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจันที่ได้นาเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แนวคิดทางการตลาดและงานทางการตลาด

- งานทางการตลาด
- แนวคิดและเครื่องมือทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการตลาด
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
งานทางการตลาด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาดและงาน
ทางการตลาด
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
แนวคิดทางการตลาดและงานทางการตลาดได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารแบบสองทางและแบ่งงานภายในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนแนะนาตนเอง แนะนา
1. ตารา/เอกสาร
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประกอบการ
ประเมินผล
เรียน
2. ผู้สอนบรรยาย สาธิต ปฏิบตั ิ
2. ใบงานหรือใบ
3. ผู้สอนตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อ
ความรู้
ซักถามร่วมกัน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
การนาเสนอด้วย
สรุป เนื้อหา
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
การแบ่งส่วนตลาดและการกาหนดตลาดเป้าหมาย
- ระดับและรูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด
- การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ ริโภคและตลาดธุรกิจ
- การกาหนดตลาดเป้าหมาย

จานวน
ชั่วโมง

การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
- การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
- การวิเคราะห์ตลาดผูบ้ ริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
- เทคโนโลยีกบั พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

สื่อการสอน

3

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
ประกอบการ
และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เรียน
แบ่งส่วนตลาดและการกาหนด 2. ใบงานหรือใบ
ตลาดเป้าหมายจากเว็บไซต์
ความรู้
3. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 3. สื่อมัลติมีเดีย/
นาเสนอ การเตรียมความพร้อม
การนาเสนอด้วย
ในรูปแบบที่จะนาเสนอ
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1, 5, 6, 7

4 (1)

3

1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
กาหนด
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียน

1, 2, 6, 7

4 (1)

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดและการ
กาหนดตลาดเป้าหมาย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การกาหนดตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แต่
ละประเภทได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการกาหนดตลาดเป้าหมาย
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค และสรุปประเด็นสาคัญเพื่อนามาอภิปรายได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญในการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
การวิจัยการตลาดและการวิจัยลูกค้า
-

ประเภทการวิจัยตลาด
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัยตลาด
เครื่องมือการวิจัยตลาด
โปรแกรมประยุกต์สาหรับการวิจัย

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
การวิจัยการตลาดและการวิจัยลูกค้า

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่างกรณีศึกษา
ความรู้
เพื่ออภิปรายในชั้นเรียน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
การนาเสนอด้วย
สรุปเนื้อหา
ภาพเลือ่ น
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
3

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
ประกอบการ
และศึกษางานวิจัยทางการตลาด
เรียน
จากเว็บไซต์ แล้วนามาอภิปราย 2. ใบงานหรือใบ
ในชั้นเรียน
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง

1, 2, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดและการวิจัย
ลูกค้า
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อนาไป
จัดทาการวิจัยการตลาดและการวิจัยลูกค้าได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
และประมวลผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
- ผลิตภัณฑ์และส่วนประสมผลิตภัณฑ์
- การวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการรูปแบบใหม่
- การจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
- เทคโนโลยีกบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการโดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการทาทดสอบย่อยโดยไม่ทุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อยได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
การกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
-

การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า
การบรรจุภัณฑ์และการใช้ป้ายฉลาก
เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลาก
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้า
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อการกาหนดกลยุทธ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
มอบหมายให้สืบค้น
ออนไลน์
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้
การพัฒนากลยุทธ์ราคา
-

การวางแผนกาไร
การกาหนดราคา
การปรับราคา
การควบคุมค่าใช้จา่ ย
การริเริ่มเปลี่ยนแปลงราคาและการตอบโต้ต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบสารสนเทศสาหรับการกาหนดราคา

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนากลยุทธ์ราคา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ราคา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ราคาได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการพัฒนากลยุทธ์ราคาได้
การพัฒนากลยุทธ์การจัดจาหน่าย
-

การจัดจาหน่าย
การค้าปลีก และการค้าส่ง
การกระจายสินค้า
ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดจาหน่ายสินค้า

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนากลยุทธ์การจัดจาหน่าย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดจาหน่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัด
จาหน่ายได้อย่างเหมาะสม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการพัฒนากลยุทธ์การจัดจาหน่ายได้
การพัฒนากลยุทธ์การขาย
-

หลักการขาย
การวิเคราะห์การขาย
การพยากรณ์การขาย
กลยุทธ์การขาย
ระบบสารสนเทศสาหรับวิเคราะห์และพยากรณ์การขาย

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนากลยุทธ์การขาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การขาย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายได้
อย่างเหมาะสม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการพัฒนากลยุทธ์การขายได้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด
-

ข้อมูลและสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด
ระบบการบันทึกข้อมูลภายในบริษัท (Internal Records System)
ระบบระเบียนข้อมูลในบริษทั
ระบบข่าวกรองทางการตลาด

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักการตลาดในการดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศใน
งานทางการตลาด
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดทาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในระบบ
สารสนเทศในงานทางการตลาดได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาดได้
ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจัยตลาด
-

การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด
ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจยั ลูกค้า
ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจยั การตลาด
กรณีศึกษา ล้วงลึกพฤติกรรมลูกค้าด้วย Google Analytics

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาหรับการวิจัย
ตลาด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

4 (1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเลือกใช้ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจัย
ตลาดที่เหมาะสม พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาหรับการวิจัยตลาดได้
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ระบบสารสนเทศสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- ระบบสารสนเทศสาหรับส่งเสริมและสนับสนุนการขาย
- ระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาด (Marketing Intelligence
System)
- การจัดทารายงานทางการตลาด

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การเป็นนนักการตลาดที่ดี และการจัดทารายงานทางการตลาดอย่าง
ซื่อตรง

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

4 (1)

19

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
การตลาด
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเลือกใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง
การตลาดที่เหมาะสม พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดได้
การตลาดดิจิทัล
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (บนเว็บและบนมือถือ)
เครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SEO
สื่อโฆษณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไวรัสทางการตลาด (Viral Marketing)
การนาเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด
- เทคนิคการนาเสนอการตลาด
-

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของทาการตลาดดิจิทัล
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

20

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การดาเนินงานของการตลาดดิจิทัล พร้อม
สรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลได้
การตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทของ Social Media
การนาเสนอสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์ในภาคธุรกิจ
- จริยธรรมกับสังคมออนไลน์
-

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาการตลาด
ผ่านเครือข่ายทางสังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

12

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

1, 5, 6, 7

4 (1)

21

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการตลาดผ่านเครือข่าย
ทางสังคม พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคมได้
การตลาดเคลื่อนที่ด้วยมือถือ
-

การตลาดบนมือถือ
การโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการผ่านมือถือ
การใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อการตลาด
แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่องานทางการตลาด

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาการตลาด
เคลื่อนที่ด้วยมือถือ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเคลื่อนที่ด้วยมือถือ
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

4 (1)

22

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการตลาดเคลื่อนที่ด้วย
มือถือ พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการตลาดเคลื่อนที่ด้วยมือถือได้
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

- การเข้าเรียน และ
คุณธรรม
การส่งงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีส่วนร่วมในชั้น (1) – (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาทาทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินผลจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการ
ส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
2. วัดและประเมินผลจากการมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตามกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนรวมถึงแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู้
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์องค์
- การทดสอบย่อย
(1) – (6)
ความรู้ของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย
- แบบฝึกหัด
(8)
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
และการนาเสนอรายงาน
- การนาเสนอรายงาน
2. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
- การสอบปลายภาค
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการ
ทดสอบย่อย
3. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
- มอบหมายงานให้
ทักษะทางปัญญา 1. วัดและประเมินจากการนาเสนองานที่
นักศึกษาวิเคราะห์ (1) – (4)
ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
และการร่วม
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
อภิปรายในชั้นเรียน
3. วัดและประเมินจากงานกลุ่มตามที่ได้รับ
- การนาเสนอรายงาน
มอบหมาย
- การนาเสนอ
ทักษะ
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ความก้าวหน้าและ ความสัมพันธ์
ร่วมมือ
งานที่ได้รับ
ระหว่างบุคคล
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า การ
มอบหมายทั้งที่เป็น และความ
ตอบโจทย์

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

5 และ
10

25

16

30

1-15

10

1-15
8-12
1-15

10

1-15
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ผลการเรียนรู้ที่ได้

กิจกรรม

(ระบุข้อ)

งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว

- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
การนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับระบบ
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

รับผิดชอบ
(1)
(4) – (5)

3. วัดและประเมินจากประสานงานกัน
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การรายงานผล
และนาเสนอผลงานกลุ่ม

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

1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม การ
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้านระบบสารสนเทศ
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า
เทคนิคการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อมูล และเหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
13-15

1-15

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด. กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอนด์เอ็ม
เลเซอร์พริ้นต์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ณัฐพล ใยไพโรจน์. (2558). Digital Marketing: Concept & Case Study อัพเดท 2015.
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2552). Marketing Click กลเม็ดเคล็ดลับ การตลาดออนไลน์. กรุงเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคชั่น.
อีวาน, ไลอาน่า ลี. (2555). สร้างโอกาสวางกลยุทธ์ การตลาดยุค Social Media (แปลจาก Social
Media Marketing: Strategic for Engaging in Facebook, Twitter & Other Social
Media โดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา). กรุงเทพมหานคร: ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนาให้
ผู้เรียนทาการค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
- การสอนควรเน้ น การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในเชิ ง วิ เคราะห์ และชี้ ใ ห้ เห็ น
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่างทฤษฎี กับ ปรากฏการณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ท าการทดลองปฏิ บั ติ การจริงและมี โอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนั กศึก ษาโดยอาจารย์ท่ านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนัก ศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3653604
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ
Information Systems Security

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิช า 3653604 ความมั่ น คงปลอดภัย ส าหรับ ระบบสารสนเทศ (Information
Systems Security) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหารโครงการความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
รายละเอีย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคัญ ต่ อผู้ เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่ เป็น ทฤษฎี และ
การศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่อให้ ผู้ เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี และกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2561

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)

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

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
2
2
3
10
23
24

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653604
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
23 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุง
12 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การ
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหาร
โครงการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
3. เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงภัยที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบ
สารสนเทศในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
สารสนเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ การบริหารโครงการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
Information security; law and ethics in information security; information security
technology and tools; information security management; risk management and systems
control; security personnel; information security project administration.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายเพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่ านเว็บไซต์ การนัดหมายผ่ านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
เช่น การเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ การไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง การอ้างอิง
งานของผู้ที่ไป การไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การไม่สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นต้น
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
สาหรับการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แล้ ว มีการลงข่าวต่าง ๆ งานวิจั ย บทความวิจัย บทความวิช าการที่ได้รับการตีพิมพ์ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่ งเสริม
การพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
(6) จั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
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(1) วัดและประเมินจากการการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อมสังเกตพฤติกรรมการทางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การ
ช่วยแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการนาไปประยุกต์
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้า งความคิ ด โดยอาศัยทักษะและเทคนิค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามใบงานที่มอบหมายด้ วย การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การมอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบาย
ประกอบสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด
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ลักษณะต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(Power Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน และนาเสนอผลงาน โดยมี
ผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
คาสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ ตารา เอกสาร
และแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดทารายงานการวิจัย
และโครงร่างงานวิจัย
(4) วัดและปรเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
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(2) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้า งความคิ ด โดยอาศัยทักษะและเทคนิค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลั กษณะ
ต่างๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช้ วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย โดยใช้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนจากรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
นักศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ
การนาเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น การรับฟังคาแนะนาจากการอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่ศึกษา หรือสนใจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นรายงานการวิจัยได้
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
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(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้า งความคิ ด โดยอาศัยทักษะและเทคนิค การสอน โดยให้
นั กศึกษาแบ่ ง กลุ่ ม ศึก ษาประเด็ น ตามใบงานที่ ได้ รับ มอบหมายด้ว ยการวิเ คราะห์ การสั งเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรี ย นการสอน พร้ อ มทั้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ด้ ว ยการเขี ย นแผนที่ ค วามคิ ด ลั ก ษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้ วิ ธี ส อนแบบระดมพลั ง ความคิ ด จากกรณี ศึ ก ษาร่ ว มกั บ วิ ธี ส อนแบบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
(5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสั มพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จ ากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในที มการทางาน การยอมรับในข้อผิดพลาด
และความสาเร็จของเพื่อนร่วมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเป็นผู้ตามในการร่วมอภิปรายการทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 12 พ.ย. 61)
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสั มพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
(3) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(3) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรั บ ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจาวันและในองค์กร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญใน
การจัดทารายงานการวิจัย
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การนาเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เหี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจันที่ได้นาเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบเครือข่าย
- องค์ประกอบของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- แนวคิดหลักของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศในชีวิตประจาวันและในองค์กร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในชีวิตประจาวันและในองค์กร
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารแบบสองทางและแบ่งงานภายในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนแนะนาตนเอง แนะนา
1. ตารา/เอกสาร
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประกอบการ
ประเมินผล
เรียน
2. ผู้สอนบรรยาย สาธิต ปฏิบตั ิ
2. ใบงานหรือใบ
3. ผู้สอนตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อ
ความรู้
ซักถามร่วมกัน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
การนาเสนอด้วย
สรุป เนื้อหา
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงตระหนักถึงการไม่เป็นสาเหตุของภัย
คุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
ประกอบการ
และศึกษาภัยคุกคามและช่อง
เรียน
โหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และ 2. ใบงานหรือใบ
อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ความรู้
3. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 3. สื่อมัลติมีเดีย/
นาเสนอ การเตรียมความพร้อม
การนาเสนอด้วย
ในรูปแบบที่จะนาเสนอ
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่างภัย
คุกคามและช่อง
โหว่ในระบบ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านภัยคุกคามและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
การโจมตีและมัลแวร์
- การโจมตีในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- มัลแวร์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงตระหนักถึงการไม่เป็นสาเหตุของการ
โจมตีและมัลแวร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโจมตีและมัลแวร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อนาไป
ป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

7. สื่อสังคมออนไลน์

3

1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
กาหนด
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียน
3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่างกรณีศึกษา
ภัยคุกคาม ช่องโหว่ การโจมตี
และมัลแวร์ มาเพื่ออภิปรายใน
ชั้นเรียน
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1, 2, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการโจมตีและมัลแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- ความปลอดภัยของซอต์ฟแวร์และสารสนเทศ
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- การควบคุมการเข้าถึง
- การพิสูจน์ตัวตน
- การกาหนดสิทธิ์
- การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงตระหนักถึงความสาคัญของการใช้งาน
โปรแกรมลิขสิทธิ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
ประกอบการ
และศึกษาการรักษาความมั่นคง
เรียน
ปลอดภัยของสารสนเทศจาก
2. ใบงานหรือใบ
เว็บไซต์ แล้วนามาอภิปรายใน
ความรู้
ชั้นเรียน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 2, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อนาไป
ประยุกต์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
- ไฟร์วอลล์
- ระบบตรวจจับการบุกรุก
- ซอร์ฟแวร์ป้องกันไวรัส
- ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์
อย่างถูกต้องในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและ
เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
- นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อยได้

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
6-7 เทคนิคการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ
- การเข้ารหัสข้อมูล
- ระบบรหัสลับ
- อัลกอริทึมในการเข้ารหัส
- โพรโทคอลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ 1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประกอบการ
ประจาสัปดาห์
เรียน
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน 2. ใบงานหรือใบ
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
ความรู้
มอบหมายให้สืบค้น
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน

4 (1)

14

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการรักษาความลับของข้อมูล
ด้วยการเข้ารหัสและการถอดรหัส
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสและถอดรหัส
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเข้ารหัสและถอดรหัสเบื้องต้นด้วยการคานวณ
เครื่องมือการเข้ารหัส
- โครงสร้างกุญแจสาธารณะ
- ระบบเข้ารหัสแบบผสม
- ลายเซ็นดิจิทัล
- ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate)
- การโจมตีระบบรหัสลับ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของรักษาและปกป้องความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือการเข้ารหัสแบบต่าง ๆ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการเข้ารหัสต่างๆ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 4. กรณีตัวอย่าง
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
งานวิจัย
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ออนไลน์
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์รูปแบบที่แตกต่างในการใช้เครื่องมือการ
เข้ารหัสที่เหมาะสมได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการใช้เครื่องมือการเข้ารหัส
การบริ ห ารและประเมิ น ความเสี่ ย งของระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครือข่าย
- การระบุความเสี่ยง
- ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมความเสี่ยง
- ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการบริหารและประเมินความ
เสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ความรู้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

16

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและประเมินความ
เสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการบริหารและประเมินความเสี่ยงของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การประเมินระดับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
- แนวทางในการดาเนินงานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- กระบวนการวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากความเสียหายในระบบ
คอมพิวเตอร์
- แผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ 1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประกอบการ
ประจาสัปดาห์
เรียน
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน 2. ใบงานหรือใบ
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
ความรู้
มอบหมายให้สืบค้น
3. สื่อมัลติมีเดีย/
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
การนาเสนอด้วย
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ภาพเลื่อน
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม

4 (1)

17

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่
เกิดจากความเสียหายในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระดับความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร์
- นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อยได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
ได้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการประเมินระดับความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์
แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- แผนฟื้นฟูจากความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในถานการณ์คับขัน
- ความแตกต่างระหว่างแผนงานแต่ละอย่าง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน 4. กรณีตัวอย่าง
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ 1. ตารา/เอกสาร
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประกอบการ
ประจาสัปดาห์
เรียน

1, 2, 3, 4, 7

4 (1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การทดสอบแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการทาแผนรับสถานการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกัยข้อมูล
และชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวางแผนเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภัยพิบัตไิ ด้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- การใช้เครื่องมือในการจัดการด้านความปลอดภัย
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

12

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง/
กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
8 โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการ
ประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ
และการจัดทา
รายงาน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ 1. ตารา/เอกสาร
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประกอบการ
ประจาสัปดาห์
เรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (
1
)

19

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะระบบ
- ขั้นตอนการจัดทาและนานโยบายไปใช้
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการกาหนดนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศที่เป็นธรรม
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบในการ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนและอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้
ระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของส่วนงานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- การจัดสรรบุคลากรของส่วนงานความมั่นคงปลอดภัย
- การจัดวางส่วนงานความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ 1. ตารา/เอกสาร
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประกอบการ
ประจาสัปดาห์
เรียน
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน 2. ใบงานหรือใบ
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
ความรู้
มอบหมายให้สืบค้น

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 2, 5, 6, 7

4 (1)

20

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดสรรบุคลากรของส่วนงาน
ความมั่นคงปลอดภัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิด
จากการระบบที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม
จรรยาบรรณและจริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- หน่วยงานในวิชาชีพไอทีละจรรยาบรรณ
- คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 3. สื่อมัลติมีเดีย/
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
การนาเสนอด้วย
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
ภาพเลือ่ น
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน 4. กรณีตัวอย่าง
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ 1. ตารา/เอกสาร
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประกอบการ
ประจาสัปดาห์
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้

1, 2, 5, 6, 7

4 (1)

21

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- อาชญากรรมและภัยที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์
- นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ
- นโยบายและกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของอาชญากรรมและภัยที่เกิดขึ้นใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดจริยธรรมและคุณธรรม
ความรู้

จานวน
ชั่วโมง

8

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจาสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

- การเข้าเรียน และ
คุณธรรม
การส่งงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีส่วนร่วมในชั้น (1) – (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาทาทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1. วัดและประเมินผลจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการ
ส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
2. วัดและประเมินผลจากการมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตามกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนรวมถึงแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู้
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์องค์
1-15
- การทดสอบย่อย
(1) – (6)
ความรู้ของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย
- แบบฝึกหัด
(8)
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
การนาเสนอรายงาน และรายงานวิจัย
- การทบทวน
2. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่ 5 และ
วรรณกรรมและสรุป
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการ
10
องค์ความรู้เพื่อทา
ทดสอบย่อย
รายงานวิจัย
3. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
16
- การนาเสนอรายงาน
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการสอบ
- การสอบปลายภาค
ปลายภาค
- มอบหมายงานให้
ทักษะทางปัญญา 1. วัดและประเมินจากการนาเสนองานวิจัย
1-15
นักศึกษาวิเคราะห์ (1) – (4)
ที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
1-15
และการร่วม
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
อภิปรายในชั้นเรียน
3. วัดและประเมินจากงานวิจัยกลุ่มตามที่
8-12
- การนาเสนอรายงาน
ได้รับมอบหมาย และการประมวลผลด้วย
วิจัย
สถิติที่ถูกต้อง
- การนาเสนอ
ทักษะ
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
1-15
ความก้าวหน้าและ ความสัมพันธ์
ร่วมมือ

10

25
30
10

10
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

รายงานวิจัยที่ได้รับ
มอบหมายทั้งที่เป็น
งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว

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

- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
การนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
การประมวลผลวิจัย
ด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ

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

วิธีการประเมิน
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์
3. วัดและประเมินจากประสานงานกัน
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การติดต่อกับ
เจ้าของธุรกิจ-ชมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลวิจัย
รวมถึงการรายงานผล และนาเสนอ
ผลงานกลุ่ม
1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม การ
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้านระบบสารสนเทศ และ
ด้านการวิจัย
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า
เทคนิคการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อมูล และเหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
13-15

1-15

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ. (256!). ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม
แอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จักรชัย โสอินทร์ และเพชร อิ่มทองคา. (2560). คู่มือเรียนและใช้งาน NETWORK SECURITY LAB ฉบับใช้
งานจริง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี.
Arthur Salmon, Warun Levesque, and Michael McLafferty. (2017). Applied Network Security:
Proven tactics to detect and defend against all kinds of network attack. UK: Packt
Publishing.
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WILLIAM STALLINGS. (2016). NETWORK SECURITY ESSENTIALS APPLICATIONS AND
STANDARDS. NY: Pearson.
Yuri Diogenes and Erdal Ozkaya. (2018). Cybersecurity – Attack and Defense Strategies:
Infrastructure security with Red Team and Blue Team tactics. UK: Packt Publishing.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
The Open University. (2016). Network security. UK: The Charlesworth Group.
JULIA PANKO. et al. (2015). BUSINESS DATA NETWORKS AND SECURITY (GLOBAL E DITION).
NY: Pearson.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนาให้
ผู้เรียนทาการค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
- การสอนควรเน้ น การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห์ และชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างทฤษฎีกับ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติ การจริง และมีโ อกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่อ งการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3653703 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN BUSINESS

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน

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

คานา
รำยละเอียดรำยวิชำ 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ (Multimedia Technology
in Business)เป็นกำรจัดทำรำยละเอียดประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำตำมหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิชำบังคับ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฏีกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กำรปรับแต่ง ลด
ขนำดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมำะสม
ในกำรสร้ำงมัลติมีเดีย อำทิ เสียง วิดีโอ รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว (Animation) ภำพสำมมิติ กำรผลิตสื่อ กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ กำรออกแบบและพัฒนำระบบงำนมัลติมีเดียในงำนธุรกิจ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4 ฉบับนี้ใช้
ประกอบในรำยวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
ได้ ก ำหนดไว้ โดยปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกำรสอน กำรสร้ ำ งผลงำนของนั ก ศึ ก ษำ ควำมตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ ง
กระบวนกำรคิดและควำมรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมำกยิ่งขึ้น และเป็ นแนวทำงที่สำมำรถปรับปรุงรูปแบบ
วิธีกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3653703 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
(ภำษำอังกฤษ) Multimedia Technology in Business
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรำยวิชำ วิชำบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
ผศ.ชวำลิน เนียมสอน
4.2 อำจำรย์ผู้สอน
ผศ.ชวำลิน เนียมสอน

ตอนเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อำคำรเรียนรวม 32 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุง 13 พฤศจิกำยน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฏีกำรแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปรับแต่ง ลดขนำดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และโปรแกรมประยุกต์ที่
เหมำะสมในกำรสร้ำงมัลติมีเดีย อำทิ เสียง วิดีโอ รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว (Animation) ภำพสำมมิติ กำร
ผลิตสื่อ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ กำรออกแบบและ
พัฒนำระบบงำนมัลติมีเดียในงำนธุรกิจ
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงงำนในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อช่วยในกำรทำงำนในธุรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 จัดอบรมโปรแกรม Adobe After Effect เพิ่มเพื่อให้สำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้หลำกหลำยเนื่องจำกเป็น
โปรแกรมที่ ใ ช้ ง ำนอย่ ำ งแพร่ ห ลำยในปั จ จุ บั น โดยมอบหมำยให้ นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ท ำ Tutorial จำกเว็ บ ไซต์
นอกเหนือจำกชั่วโมงเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กำรปรับแต่ง ลดขนำด
ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมำะสม ในกำร
สร้ำงมัลติมีเดีย อำทิ เสียง วิดีโอ รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว (Animation) ภำพสำมมิติ กำรผลิตสื่อ กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ กำรออกแบบและพัฒนำระบบงำนมัลติมีเดียในงำนธุรกิจ
Study of types of multimedia, digitization and multimedia data compression theory,
enhancements. Using tools, hardware devices and appropriate applications to conduct the
multimedia, i.e. sound, video, image, animation, three dimensional image, media production,
hyperlink, including design and development of multimedia systems for businesses.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภำค
สอนเสริมตำมควำม
30 ชั่วโมงต่อภำค
75 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำ
ต้องกำรของนักศึกษำ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
เฉพำะรำย
เพื่อทบทวนควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้มีควำม
ชัดเจนยิ่งขึ้น
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อำจำรย์ประจำรำยวิชำ ให้คำปรึกษำได้ตำมเวลำที่เหมำะสม และกำหนดไว้
- อำจำรย์ประจำรำยวิชำ จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน โดยมีกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
 1.1.5 เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 บรรยำยและยกตัวอย่ำงสอดแทรกในเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
1.2.2 กำรเรียนรู้โดยกำรปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติกำรโดยส่งเสริมให้นักศึกษำฝึกตนด้วยกำรมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลำและมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองวิชำชีพและสังคมอยู่เป็นประจำ
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัยโดยเน้นกำรเข้ำชั้นเรียนส่งงำนให้ตรงเวลำกำรแต่งกำย
ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
1.2.4 กำรมอบหมำยงำนกลุ่มและศึกษำกรณีตัวอย่ำงจำกกำรนำเสนอ
1.2.5 อำจำรย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษำปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และกำรสร้ำงต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมกำหนด
ระยะเวลำที่มอบหมำย
1.3.2 ประเมินจำกกำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำของนักศึกษำ กำรส่งงำนตำมกำหนดระยะเวลำที่
มอบหมำย และกำรร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมิน จำกควำมรั บผิ ดชอบในหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยรำยกลุ่มและรำยบุคคล ไม่
คัดลอกผลงำนผู้อื่น
2. ความรู้
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2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3 สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่ำง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตำมข้อกำหนด
 2.1.4 สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิวัฒนำกำรคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรนำไป
ประยุกต์
 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง
และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.1.7 มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและหรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จริง
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีกำรสอน
จัดให้มีวิธีกำรสอนและกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมของเนื้อหำที่จัด กำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
สัปดำห์โดยเน้นกระบวนกำรเรียนกำรสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้
2.2.1 ใช้กำรสอนแบบบรรยำยในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้
2.2.2 ใช้ วี ธี ส อนแบบให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สร้ ำ งงำนมั ล ติ มี เ ดี ย กำรตั ด ต่ อ ภำพ กำรสร้ ำ ง
แอนิเมชัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรตัดต่อวีดีทัศน์และสร้ำงแอนิมชัน
2.2.3 ใช้วิธีกำรสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษำประเด็นต่ำง ๆ จัดทำผล
กำรศึกษำนำเสนอหน้ำชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ
2.2.4 ใช้วิธีกำรสอนแบบกระบวนกำรสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้ ส อนกำหนดและมอบหมำยงำนให้ ผู้ เรียนรับผิ ดชอบเป็นงำนเดี่ยวหรืองำนกลุ่ม โดยอำศัยทักษะหรือ
พฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษำ ค้นคว้ำ กำรเรียนรู้ก ระบวนกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์พร้อมทั้งจัดทำ
สรุปเป็นผลงำนส่งผู้สอน
2.2.5 กำรทำแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด คำถำมทบทวน
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจำกผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์องค์ควำมรู้ โดยพิจำรณำจำกใบงำน
ผลกำรทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลกำรเรียนรู้
2.3.2 วัดและประเมินจำกกำรสอบระหว่ำงภำค รำยงำนที่ได้มอบหมำยโดยมีแหล่งอ้ำงอิงผลงำน
และกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำ
2.3.3 วัดและประเมินจำกกำรเรียนรู้แบบร่วมมือจำกโครงงำนที่นำเสนอ
2.3.4 วัดและประเมินจำกกำรนำเสนอรำยงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมควำมรู้หรือผลงำนที่
เข้ำร่วมแข่งขัน
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตี ค วาม และประเมิน สารสนเทศเพื่อใช้ใ นการแก้ไ ขปัญหาอย่ า ง
สร้างสรรค์
 3.1.3 สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
3.1.4 สามารถประยุกต์ ค วามรู้ แ ละทัก ษะกั บการแก้ไ ขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษำแบบฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
3.2.2 ผู้สอนสำธิตวิธีกำรใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำนในรูปแบบมัลติมีเดีย
3.2.3 อำจำรย์ผู้สอนได้มอบหมำยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่ำง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น
ภำยใต้ 4 พันธกิจหลักประกอบด้วย กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ
ของหลักสูตรเช่น กิจกรรมประกันคุณภำพ และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อดำเนินกำรจัดทำสื่อวีดิทัศน์
และภำพเคลื่ อนไหว เช่น สื่ อวีดิทัศน์ สื่ อแอนิเมชัน และอื่น ๆ เพื่อเป็นกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำไป
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติจริง
3.2.4 อำจำรย์ ผู้ ส อนได้ มอบหมำยงำนให้ นั ก ศึก ษำจัด ทำสื่ อมัล ติ มีเดียภำยใต้หั ว ข้อ 1) กำร
ประหยัดพลังงำน 2) ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3) มำรยำทไทย 4) โภชนำกำร 5) หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่กำหนด เพื่อ
นำไปบูรณำกำรโดยเข้ำร่วมกับโครงกำรต่ำง ๆ ของหลักสูตร (ในภำคกำรศึกษำ 2/2560 มอบหมำยงำนใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้กับผู้สูงอำยุ เช่น อำหำรของผู้สูงอำยุ โรคในผู้สูงอำยุ กำรออกแบบบ้ำนให้กับ
ผู้สูงอำยุ เป็นต้น)
3.2.5 อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้นักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดในโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษำนำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจำกชิ้นงำนของนักศึกษำ ทำกำร์ตูนแอนิเมชั่น กำรทำหนังสั้น และกำรตัด
ต่อเสียงและกำรนำเสนอผลงำน
3.3.2 สังเกตจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อผลงำนที่นักศึกษำนำเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 4.1.2 สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้ง
ในบทบำทของผู้นำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมทำงำน
 4.1.3 สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
 4.1.5 สำมำรถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6 มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 กำรเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติกำร
4.2.2 กำรเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมในกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร
4.2.3 กำรมอบหมำยงำนกลุ่ม กำรคิดให้ควำมเห็นและกำรรับฟังควำมเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจำกผลกำรเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจำกผลกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรแก้โจทย์งำน
4.3.3 ประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่ำงที่ทำงำนร่วมกัน
4.3.4 วัดและประเมินจำกผลกำรนำเสนอผลงำนกลุ่ม และกำรเป็นผู้นำในกำรอภิปรำยซักถำม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
5.1.1 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2 สำมำรถแนะนำประเด็นกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำรแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่า งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน พร้ อมทั้ง เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 กำรติดตำม กำรคิด กำรวิเครำะห์ และนำเสนอรำยงำนประเด็นสำคัญด้ำนกำรสร้ำงงำน
กรำฟิกจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.2.2 กำรสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
5.2.3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมำยงำนให้มีกำร
สืบค้นเพิ่มเติมจำกเนื้อหำที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจำกผลกำรติดตำม กำรคิด กำรวิเครำะห์ และนำเสนอรำยงำนประเด็น
สำคัญด้ำนกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดียของผู้เรียน
5.3.2 วัดและประเมินจำกผลกำรสืบค้น เทคนิคกำรกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดีย ได้อย่ำงเหมำะสม
5.3.3 วัดและประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้
เครื่องมือ กำรอภิปรำย กรณีศึกษำที่มีกำรนำเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจำกเพื่อนร่วมชั้นและอำจำรย์ผู้สอน
รำยวิชำ

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1 บทที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบ

ของมัลติมีเดีย
- ควำมหมำยของมัลติมีเดีย
- องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
- ควำมเป็นมำของมัลติมีเดีย
- รูปแบบของมัลติมีเดีย
- ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
- ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่ององค์ประกอบของ
มัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ควำมรู้และ
ทักษะ ในกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดียเพื่อไปใช้
ในงำนธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อำจำรย์ผู้สอนแนะนำตนเองพร้อม

อธิบำยเนื้อหำรำยวิชำ จุดประสงค์และ
เป้ำหมำยของรำยวิชำ เกณฑ์กำรวัดผล
และประเมินผล แนะนำสื่อกำรเรียน
กำรสอน
2. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
3. เปิดโอกำสให้นักศึกษำอภิปรำยและ
ซักถำมในประเด็นที่สนใจ

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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สื่อการสอน
1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1

ผู้สอน
ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำร
ออกแบบกรำฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว
2

บทที่ 2 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนกำรศึกษำ
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนธุรกิจ
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนประชำสัมพันธ์
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนธุรกิจบันเทิง
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนกำรแพทย์
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนอุตสำหกรรม
- กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำร
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องกำรประยุกต์ใช้
งำนมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรตัดต่อเสียง
(ครั้งที่ 1/2) และให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
4. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำตัดต่อ
เสียง 3 นำที (กำหนดส่งสัปดำห์ที่ 5)
5. ผู้เรียนจับกลุ่ม 5-6 คน เพื่อทำ
โครงงำนหนังสั้นและแอนิเมชัน และ
จัดพิมพ์รำยชื่อในไฟล์ Excel และ
นำส่งผู้สอนทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลงำนจะบูรณำ
กำรให้สอดคล้องกับกำรบริกำร
วิชำกำร และกำรทำนุบำรุง

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1,2,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำรตัดต่อ
เสียง
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Audition เบื้องต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
3

บทที่ 3 ตัวอักษร
- ประเภทของตัวอักษร
- โครงสร้ำงของตัวอักษร
- รูปแบบของตัวอักษร
- ขนำดของตัวอักษร
- กำรจัดวำงตัวอักษร
- กำรใช้งำนตัวอักษรกับงำนมัลติมีเดีย
- กำรจัดแถวตัวอักษร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณำกำร
ร่วมกับรำยวิชำ นำส่งผลงำนใน
สัปดำห์ที่ 15

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรตัดต่อเสียง
(ครั้งที่ 2/2)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำร
ออกแบบกรำฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องตัวอักษรซึ่งเป็น
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Audition เบื้องต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- -นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
4

บทที่ 4 เสียง
- ควำมหมำยของเสียง
- คุณสมบัติของเสียง
- ประเภทของเสียง
- องค์ประกอบของระบบออดิโอ
- เสียงกับมัลติมีเดีย

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรตัดต่อ
ภำพยนตร์ (ครั้งที่ 1)

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- อุปกรณ์สำหรับควบคุมและบันทึกเสียง
- กำรบันทึกหรือกำรนำเข้ำข้อมูลเสียง
- รูปแบบไฟล์เสียง
- โปรแกรมสำหรับกำรจัดกำรไฟล์เสียง
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่ององค์ประกอบ
เสียงในงำนมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
4. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำผลิตหนัง
สั้น ในหัวข้อตำมที่กำหนดในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ (กำหนดส่งสัปดำห์ที่
10)

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. กรณีตัวอย่ำง หนังสั้น
และงำนแอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Premiere เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวีดีทัศน์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
5

บทที่ 5 ภาพนิ่ง
- ควำมหมำยของภำพกรำฟิก
- ประเภทของภำพกรำฟิก
- มำตรฐำนรูปแบบกำร
- นำเสนอภำพ
- โปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดกำร
ภำพกรำฟิก
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่ององค์ประกอบ
เกี่ยวกับภำพกรำฟิกในงำนมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรสร้ำงตัดต่อ
ภำพยนตร์ (ครั้งที่ 2)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
ส่งงาน
กำหนดส่งชิ้นงำนกำรตัดต่อเสียงที่
มอบหมำยให้ในสัปดำห์ที่ 2

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำร
ออกแบบกรำฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Premiere เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวีดีทัศน์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
6

บทที่ 6 ภาพเคลื่อนไหว
- ควำมหมำยของภำพเคลื่อนไหว
- ควำมเป็นมำของภำพเคลื่อนไหว
- ประเภทของภำพเคลื่อนไหว
- เทคนิคกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว
- ขั้นตอนกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว
- รูปแบบของไฟล์ภำพเคลื่อนไหว
- โปรแกรมสำหรับกำรสร้ำง
ภำพเคลื่อนไหว
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องภำพเคลื่อนไหว
ทักษะทางปัญญา

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. สำธิตเกี่ยวกำรใช้โปรแกรมประยุกต์
ด้ำนกำรสร้ำงตัดต่อภำพยนตร์ (ครั้งที่
3)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
4. ผู้เรียนจับกลุ่ม 6 คนเพื่อถ่ำยทำ
หนังสั้นในหัวข้อที่กำหนด โดยใช้
สถำนที่ถ่ำยทำในมหำวิทยำลัย

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำงหนังสั้น
จำกอินเทอร์เน็ต
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Premiere เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวีดีทัศน์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
-นักศึกษามีทักษะในการถ่ายภาพวีดีทัศน์
จากโครงงานที่ผสู้ อนมอบหมาย
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
7

บทที่ 7 วีดิทัศน์
- ควำมเป็นมำของวีดิทัศน์
- ชนิดของวีดิทัศน์
- ระบบของวีดิทัศน์
- คุณสมบัติของไฟล์วีดิทัศน์
- ขั้นตอนกำรผลิตวีดิทัศน์
- สำยส่งสัญญำณวีดิทัศน์
- กำรแปลงวีดิทัศน์แบบแอนะล็อกเป็น
ดิจิทัล

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. สำธิตเกี่ยวกำรใช้โปรแกรมประยุกต์
ด้ำนกำรสร้ำงตัดต่อภำพยนตร์ (ครั้งที่
4)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์
- ขนำดภำพในกำรสร้ำงวีดิทัศน์
- โปรแกรมสำหรับกำรจัดกำร
วีดิทัศน์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4. ผู้เรียนนำคลิปที่ถ่ำยทำจำกสัปดำห์
ที่ 6 เพื่อตัดต่อในชั้นเรียน

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องวีดิทศั น์ ชนิดของ
วีดิทัศน์ ควำมเป็นมำ และอื่นๆ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Premiere เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวีดีทัศน์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
8
บทที่ 8 ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย

- วิวัฒนำกำรของไฮเปอร์เท็กซ์
- ควำมหมำยของไฮเปอร์เท็กซ์และ
ไฮเปอร์มีเดีย
- แบบจำลองและองค์ประกอบของ
ไฮเปอร์เท็กซ์
- โครงสร้ำงไฮรำคี่
- ประโยชน์ของไฮเปอร์เท็กซ์
- ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ไฮเปอร์เท็กซ์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องไฮเปอร์เท็กซ์และ
ไฮเปอร์มีเดีย
ทักษะทางปัญญา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่

เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรสร้ำง
Animation (ครั้งที่ 1)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
4. มอบหมำยงำนให้นักศึกษำสร้ำงงำน
มัลติมีเดียในรูปแบบกำร์ตูน
Animation ,Presentation ในหัวข้อ
ตำมที่กำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
(กำหนดส่งสัปดำห์ที่ 15)

สื่อการสอน
1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.4,1.5

ผู้สอน
ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำงงำน
แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe Flash
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
9

บทที่ 9 กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาระบบมัลติมีเดีย
- วงจรกำรพัฒนำระบบ
- กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน
- ทีมงำนมัลติมีเดีย
- แนวทำงในกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- ตำแหน่งและหน้ำที่ของทีมงำน
มัลติมีเดีย

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรสร้ำง
Animation (ครั้งที่ 2)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.4,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องกระบวนกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe Flash
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
10

บทที่ 10 โปรแกรมประยุกต์สาหรับ
การตัดต่อเสียง
- คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe
Audition

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรสร้ำง
Animation (ครั้งที่ 3)

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง งำน
แอนิเมชัน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- กำรใช้งำนโปรแกรม Adobe
Audition
- กำรบันทึกเสียง
โปรแกรม Adobe Audition
กำรตัดต่อเสียง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ 4. สื่อมัลติมีเดีย และ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สืบค้น

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe Flash
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
11 บทที่ 11 โปรแกรมประยุกต์สาหรับการ

ตัดต่อวีดิทัศน์
- เครื่องมือในกำรตัดต่อวีดิทัศน์
- โปรแกรม Adobe Premiere Pro
- พื้นฐำนกำรใช้โปรแกรม Adobe
Premiere Pro
- กำรจัดกำรไฟล์ภำพและเสียง
- กำรจัดกำรคลิปในหน้ำต่ำง Source
- กำรทำงำนบนหน้ำต่ำงไทม์ไลน์
- กำรใช้แถบเครื่องมือ
- กำรเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวีดิทัศน์
- กำรเพิ่มลูกเล่นข้อควำมบนคลิป
- กำรตัดต่อแบบซีเควนส์
- กำรส่งออกวีดิทัศน์
- กำรตัดต่อเสียง

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่

เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. อำจำรย์ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกับกำรใช้
โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรสร้ำง
Animation (ครั้งที่ 4)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น

สื่อการสอน
1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.3,1.5

ผู้สอน
ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe Flash
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
12

บทที่ 12 โปรแกรมประยุกต์สาหรับการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 1
- โปรแกรม Adobe Flash
- กำรกำหนดค่ำให้กับเอกสำร
- กำรทำงำนกับเลเยอร์
- กำรทำงำนกับเฟรม
- กำรบันทึกไฟล์เอกสำร
- กำรสร้ำงไฟล์แฟลชมูฟวี่

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. ผู้สอนสำธิตเกี่ยวกำรใช้โปรแกรม
ประยุกต์ด้ำนกำรสร้ำง Animation
(ครั้งที่ 5)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำร
ออกแบบกรำฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

กำรสร้ำงไฟล์ผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นกำร
ตัดต่อเสียง
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe Flash
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
13

บทที่ 13 โปรแกรมประยุกต์สาหรับการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 2
- ภำพกรำฟิกที่สร้ำงด้วย
คอมพิวเตอร์
- กำรวำดภำพและกำรลงสี

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- กำรวำดรูปร่ำงและรูปแบบวัตถุ
- กำรวำดรูปด้วยเครื่องมือต่ำง ๆ
- กำรระบำยสีด้วย Brush Tool
- กำรเพิ่ ม ลวดลำยด้ ว ย Deco
Tool
- ก ำ ร ป รั บ แ ต่ ง วั ต ถุ ด้ ว ย
Selection และ Sub Selection Tool
- กำรลงสี
- กำรจัดกำรกับวัตถุ
คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งวัตถุ
กำรตัดต่อเสียง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
3. นักศึกษำเรียนรู้ด้วยเองโดยกำรลง
มือปฏิบัติสร้ำงผลงำนมัลติมีเดีย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้มำ
ประยุกต์เพื่อสร้ำงงำนมัลติมีเดียได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
14

บทที่ 14 โปรแกรมประยุกต์สาหรับการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 3
- กำรวำงโครงร่ำงสำหรับแอนิเมชัน
- สร้ำงตัวละครแอนิเมชัน
- กำรทำงำนกับซิมโบล
- เทคนิคกำรสร้ำงแอนิเมชัน
Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
3. นักศึกษำเรียนรู้ด้วยเองโดยกำรลง
มือปฏิบัติสร้ำงผลงำนมัลติมีเดีย

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ
2. สื่อนำเสนอด้วยภำพ
เลื่อน (Power Point)

1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้มำ
ประยุกต์เพื่อสร้ำงงำนมัลติมีเดียได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
15

บทที่ 15 Workshop การสร้างบทเรียน
e-Learning
- องค์ประกอบของบทเรียน
- เนื้อหำบทเรียน
- กำรเชื่อมโยงระหว่ำงเนื้อหำ
กำรเผยแพร่และนำไปใช้

4

1. ผู้เรียนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน 1. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ผู้สอนประเมินผลงำน

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมเี ดียได้

- นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้มำ
ประยุกต์เพื่อสร้ำงงำนมัลติมีเดียได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
เรียน

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต (1.1.1)
2.มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา
ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม
(1.1.2)
3.มี จ รรยาบรรณทาง
วิ ช าการ และวิ ช าชี พ
(1.1.7)

2. โครงกำร
ความรู้
มัลติมีเดียและ 1. มีความรู้ความเข้าใจ
แอนิเมชัน
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้
ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
(2.1.2)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. วัดและประเมินจำกกำรตรง
1-15
ต่อเวลำของนักศึกษำในกำร
เข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำม
กำหนดระยะเวลำที่มอบหมำย
2. วัดและประเมินจำกกำรมี
วินัยและควำมพร้อมเพรียง
ของนักศึกษำในกำรส่งงำน
ตำมข้อกำหนด
3. วัดและประเมินผลงำนที่
ได้รับมอบหมำยและกำรแก้ไข
งำนที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นำ
ผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน
4. วัดและประเมินจำกควำมมี
น้ำใจในกำรช่วยเหลืออำจำรย์
ผู้สอนและกำรช่วยแนะนำใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้ำงสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจำกกำร
8,15
จัดทำโครงกำรมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน
2. วัดและประเมินจำกกำร
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ควำมรู้ โดยกำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค
วิธีการประเมิน

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

3. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง (2.1.5)
4.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8)
3. มอบหมำย ทักษะทางปัญญา
งำนให้
1. คิดอย่างมี
นักศึกษำ
วิจารณญาณและอย่าง
วิเครำะห์และ เป็นระบบ (3.1.1)
แสดงควำม
2. สามารถสืบค้น
คิดเห็น
ตีความ และประเมิน
- กำรฝึก
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
ปฏิบัติกำรสร้ำง การแก้ไขปัญหาอย่าง
งำนมัลติมีเดีย สร้างสรรค์ (3.1.2)
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.1.4)
4. กำร
ทักษะความสัมพันธ์
นำเสนอ
ระหว่างบุคคลและ
ผลงำนที่ได้รับ ความรับผิดชอบ
มอบหมำยทั้ง 1. มีความรับผิดชอบใน
งำนกลุ่มและ การกระทาของตนเอง
งำนเดี่ยว
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (4.1.4)

1. วัดและประเมินจำกกำร
นำเสนอ กำรแสดงควำม
คิดเห็นต่อผลงำนกำรออกแบบ
2. วัดและประเมินจำกกำร
แสดงควำมคิดเห็นในกำร
อภิปรำยกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจำกผลกำร
วิเครำะห์แบบวิภำษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นงำนมัลติมีเดีย
4. วัดและประเมินผลจำกงำน
มัลติมีเดีย
5. วัดและประเมินจำกกำร
ส่งผลงำนเข้ำร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรำงวัล
1. วัดและประเมินจำกผลกำร
นำเสนอโครงงำน
2. วัดและประเมินจำกผลกำร
ค้นคว้ำ กำรตอบโจทย์งำน
3. วัดและประเมินจำกผลกำร
นำเสนอผลงำนกลุ่มและกำร
เป็นผู้นำในกำรอภิปรำย
ซักถำม
5. กำรติดตำม ทักษะการวิเคราะห์เชิง 1. วัดและประเมินจำกผลกำร
กำรคิด กำร
ตัวเลข การสื่อสาร
สืบค้น เทคนิคกำรนำเสนอโดย
วิเครำะห์ และ และการใช้เทคโนโลยี ใช้ทฤษฎี กำรเลือกใช้
นำเสนอ
สารสนเทศ
เครื่องมือทำงเทคโนโลยี
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%

15

10%

2-15

10%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

รำยงำน
ประเด็นสำคัญ
ด้ำนกำรสร้ำง
งำนมัลติมีเดีย

1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1.1)
2. สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นาเสนออย่าง
เหมาะสม(5.1.3)
3. สามารถใช้
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.1.4)

สำรสนเทศ คณิตศำสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม
2. วัดและประเมินจำกผลกำร
สืบค้น เทคนิคกำรกำรสร้ำง
งำนมัลติมีเดีย ได้อย่ำง
เหมำะสม
3. วัดและประเมินจำก
ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึง
ข้อจำกัด เหตุผลกำรเลือกใช้
เครื่องมือ กำรอภิปรำย
กรณีศึกษำที่มีกำรนำเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจำกเพื่อนร่วมชั้น
และอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชวำลิน เนียมสอน. (2561). เทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานธุรกิจ. กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์บริกำรสื่อและ
สิ่งพิมพ์กรำฟิกไซต์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
แอนนำ พำยุพัด. (2558). มัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ. กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จุฑำมำศ จิวะสังข์. (2559). ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6.
กรุงเทพมหำนคร: ซิมพลิฟำย.
-------. (2560). สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effect CS6. กรุงเทพมหำนคร:
ซิมพลิฟำย.
ปิยะ นำกสงค์และคณะ (2560).หำเงินและทำตลำดบน YouTube. กรุงเทพมหำนคร: ซิมพลิฟำย.
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พำณิช. (2560). เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC. กรุงเทพมหำนคร: ลัค
กี้บุ๊ค.
อิศเรศ ภำชนะกำญจน์. (2559). Professional Guide After Effects CC คู่มือฉบับสมบรูณ์.
กรุงเทพมหำนคร: ไอดีซี พรีเมียร์.
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- กำรอภิปรำยกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและกำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
- ผลกำรสอบของนักศึกษำ
กำรวัดผล
ค่ำคะแนน ร้อยละ 100 ได้จำก คะแนนกำรสอบ/ระดับผลกำรเรียนของนักศึกษำ พฤติกรรมกำร
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งำนที่ได้รับมอบหมำยและกำรนำเสนอผลงำน โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำ ทั้ง 5 ด้ำน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้ำนควำมรู้
ร้อยละ
60
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
ร้อยละ
15
4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ร้อยละ
10
5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
ร้อยละ
10
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมำก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมำก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

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

3. การปรับปรุงการสอน
- ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ โปรแกรม Adobe After Effect เพิ่มเพื่อให้สำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้หลำกหลำย
เนื่องจำกเป็นโปรแกรมที่ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน โดยมอบหมำยให้นักศึกษำฝึกทำ Tutorial จำก
เว็บไซต์นอกเหนือจำกชั่วโมงเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจำกกำรมอบหมำยโครงกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดียและงำนแอนิเมชัน
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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- ทวนสอบจำกผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ จำกคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลกำรเรียน งำนที่ได้รับมอบหมำย
และกำรนำเสนอผลงำน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรำยวิชำทุกปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ โปรแกรม Adobe After Effect เพิ่มเพื่อให้สำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้หลำกหลำย
เนื่องจำกเป็นโปรแกรมที่ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน โดยมอบหมำยให้นักศึกษำฝึกทำ Tutorial จำก
เว็บไซต์นอกเหนือจำกชั่วโมงเรียน

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3652401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(ภาษาอังกฤษ) Electronics Office

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน คุมบํารุง

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 พ.ย. 61)

คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3652401 มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบการจัดสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ระบบในสํานักงาน การประยุกตใช
เทคโนโลยีกับระบบงาน การออกแบบระบบงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณและเครื่องมือในสํานักงาน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส การเอกสารและระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสารในสํานักงาน
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไข ฉบับนี้ใชประกอบใน
รายวิ ช าสํ า นั กงานอิ เ ล็ กทรอนิ กส เพื่ อใหการจัดการเรีย นรูเปน ไปตามวัตถุป ระสงคที่ไดกําหนดไว โดย
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับสถานการณการพัฒนาของ
เทคโนโลยีในปจจุบัน รวมถึงกิจกรรมที่เนนในเรื่องการนําความรูมาประยุกตใชจริงและความรับผิดชอบ
คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนมากยิ่งขึ้น และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูให
สอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
26
27
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(ภาษาอังกฤษ) Electronics Office
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.สุภารัตน คุม บํารุง ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
15 สิงหาคม 2558
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1
8 ธันวาคม 2559
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2
23 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 3
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานและระบบสํานักงาน
2. เพื่อเป น แนวทางในการนํา ระบบงานประยุ ก ต ใ ช ร ว มกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทํา ให
เกิ ด ระบบการทํา งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณ และเครื่องมือในสํานักงานเพื่อการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- ปรับใหมีกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองตอศักยภาพของผูเรียนและผลลัพธจากการเรียนรูรายวิชา
- เพื่อจัดใหมีการฝกปฏิบัติใชงานโปแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการใชงาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย รูปแบบการจัดสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ระบบในสํานักงาน การประยุกตใชเทคโนโลยี
กับระบบงาน การออกแบบระบบงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป อุปกรณและเครื่องมือในสํานักงาน สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส การเอกสารและระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสารในสํานักงาน จริยธรรม
และกฎหมายเกี่ยวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Definition, office layouts and management; office systems; technology application;
application software for system design; office devices and equipment; electronic office;
documentation and electronic document management; office communication; ethics and
law in electronic office.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม. ตอภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชม. ตอภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม ส ามารถ
การศึกษา
ทํ า การส อนได หรื อ
ตามที่ ผู เ รี ย นร อ งขอ
เ พื่ อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู
ความเข า ใจให มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชม. ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
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- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ/หลักสูตร
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการนัดหมายลวงหนา (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ตาม สามารถทํางานเปน ที ม สามารถแกไ ขข อ และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีสรางสรรค
(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ใหทํากิจกรรมหรือกรณีศึกษาที่ตองประยุกตความรูในวิชากับปญหาจริง โดยใหนักศึกษาทําเปน
กลุมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางที่ทํากิจกรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเนน
ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม ความถอมตนและความมีน้ําใจตอ
เพื่อนรวมงาน และความซื่อสัตย
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหวางการจัดการเรียนการสอนใชวิธีการสอนในขอ (2)
ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ
หรือปรับกิจกรรมใหเหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เ คราะห ป ญ หา เข า ใจ และอธิ บ ายความต อ งการทางคอมพิ ว เตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกว างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็น การเปลี่ย นแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
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บรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบ
ระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู
รายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคดวยขอสอบ
(2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
(3) ผลงานการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกปฎิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานตามสาระการเรียนรู
รายวิชา และนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
การฝกปฏิบัติ การทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะห
และการประยุกตความรูที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและผูอื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใหทําโครงการรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตางๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนรายวิชาที่เรียน ในระหวางทําการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 พ.ย. 61)
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษาจัดทํา Blog เพื่อสรุปบทเรียนในแตละคาบ
5.3 วิธีการประเมินผล
ใหคะแนนโดยวัดจากการเขียนสรุปเนื้อหาที่เรียนในแตละคาบจาก Blog
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มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
1
ความรูดานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ความหมายและความสําคัญของสํานักงาน
- องคประกอบของสํานักงาน
ลักษณะของสํานักงานที่มีคุณภาพ
- งานสํานักงาน
- ความหมายและความสําคัญของสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- องคประกอบของสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- คุณลักษณะของสํานักงานอิเล็กทรอนิกสที่มี
คุณภาพ
- ประโยชนของสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- แนวคิดการพัฒนาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- การวางแผนพัฒนาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาและจัดหาระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- การปรับเปลี่ยนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
Learning Outcome
ความรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
3. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
ทํากรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. มคอ.3
4. เว็บไซตสําหรับคนหา
ขอมูล

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
1

ผูสอน

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

2

- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส งานสํานักงาน เปนตน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส และงานสํานักงาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ได
การใชระบบสารสนเทศในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ
- การจัดการธุรกิจดวยระบบสารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ประเภทของระบบสารสนเทศสําหรับ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
วัตถุประสงคของการใชระบบสารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ปจจัยและหลักการเลือกระบบสารสนเทศให
เหมาะสมกับองคการ
- ตัวอยางการใชระบบสารสนเทศในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
ทํากรณีศึกษา

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

- ประโยชนของการใชระบบสารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลกระทบจากการ
ใชระบบสารสนเทศในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใช
ระบบสารสนเทศในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นการใชระบบสารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
การใชระบบสารสนเทศในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
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มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
3
การประยุกตใชเทคโนโลยีในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- การพิจารณาใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสํานักงาน
- การประยุกตใชเทคโนโลยีในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- การประยุกตใชเทคโนโลยีเครือขาย
คอมพิวเตอรในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
- การจัดหาบริการเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกลุมเมฆเพื่อใชในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา ในการสง

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
2,3

ผูสอน

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

งานที่มอบหมาย และการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

4

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการประยุกตใช
เทคโนโลยีในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
อุปกรณในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ความหมายและประเภทของอุ ป กรณ ใ น
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ก า ร เ ลื อ ก ใ ช อุ ป ก ร ณ ใ น สํ า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส
- ก า ร บ ริ ห า ร อุ ป ก ร ณ ใ น สํ า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส
- เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ใ น สํ า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส
- อุปกรณตอพวงเครื่องคอมพิวเตอร
- การใช ร ะบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ใ น
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ใหนักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

13

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

5

Learning Outcome
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
อุปกรณในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุ ป ประเด็ น ป ญ หาการใช อุ ป กรณ ใ น
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
การใชโปรแกรมประยุกตในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- ความหมายและประเภทของซอฟตแวร
- โปรแกรมประยุกตสนับสนุนงานทางดาน
ธุรกิจ
- โปรแกรมประยุกตสนับสนุนงานทางดาน
กราฟกและมัลติมีเดีย
- โปรแกรมประยุกตสนับสนุนงานบนเว็บ
และการติดตอสื่อสาร
- โปรแกรมประยุกตผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต
- โปรแกรมประยุกตการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยใหนักศึกษาคนควาเกีย่ วกับ
โปรแกรมประยุกตประเภทตาง ๆ ที่
นํามาใชในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3. ใหนักศึกษานําเสนองานที่ไดคน ควา
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สื่อมัลติมีเดีย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

6

หัวขอการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใช
โปรแกรมประยุกตในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชโปรแกรม
ประยุกตในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
การจัดการขอมูลและสารสนเทศในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- ความรูเกี่ยวกับการจัดการขอมูลและ
สารสนเทศ
- ลักษณะของขอมูลและสารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- กระบวนการจัดการขอมูลและสารสนเทศ
ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขอมูลและ
สารสนเทศในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- แนวโนมเทคโนโลยีดานการจัดการขอมูลและ
สารสนเทศ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบสงงานที่
มอบหมายตามกําหนด
ความรู

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยยกตัวอยางการสงและรับขอมูล/
สารสนเทศในระบบในธุรกิจ และ
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบตั ิในธุรกิจ
ตาง ๆ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สื่อมัลติมีเดีย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

7

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
จัดการขอมูลและสารสนเทศในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นสําคัญของการจัดการขอมูล
และสารสนเทศในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
การจัดการเอกสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ความรูเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร
- กระบวนการจัดการเอกสารในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสารใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ตัวอยางระบบสารสนเทศสําหรับจัดการ
เอกสาร
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
จัดการเอกสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยใหนักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
การจัดการเอกสารในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สื่อมัลติมีเดีย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

16

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

8

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการจัดการเอกสารใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบคนคืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการใชและเผยแพรเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
- ตัวอยางการใชระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
- การจัดการกระแสงาน
- โปรแกรมประยุกตสําหรับการจัดการ
กระแสงาน
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับระบบ
การจัดการเอกสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยใหนักศึกษาดูตัวอยางเอกสาร
แบบตาง ๆ ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอยางเอกสารใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

17

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

9

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชระบบการจัดการ
เอกสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
การติดตอสื่อสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ความรูดานการติดตอสื่อสาร
- เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- การสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย
- การสื่อสารขอมูลผานเครือขายสังคมออนไลน
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
ติดตอสื่อสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นการติดตอสื่อสารในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยใหนักศึกษาดูคลิปเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. การทดสอบความรู

1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สื่อมัลติมีเดีย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

18

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
10
การบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- ค ว า ม รู ด า น ก า ร บ ริ ห า ร สํ า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส
- การบริ ห ารพื้ น ที่ แ ละสภาพแวดล อ มใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- การบริ ห ารวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นสํ า นั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส
- การบริหารขอมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- แนวทางการใช ง านคอมพิ ว เตอร แ ละ
อินเทอรเน็ตในสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- กฎหมายเกี่ยวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Learning Outcome
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การ
บริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการบริหารสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
1. PowerPointประกอบการ
ประกอบการสอน
สอน
2. อาจารยใหนักศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ 2. เอกสารประกอบการสอน
การบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3. ใหนักศึกษานําเสนอขอมูลทีไ่ ดคนควา
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
1,2,3

ผูสอน

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

19

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

11

หัวขอการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคน
ข อ มู ล และสามารถนํ า เสนอประเด็ น สํ า คั ญ
เกี่ยวกับการบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
การฝ ก ปฏิ บั ติ ใ ช ง านโปรแกรมสํ า เร็จ รู ปดาน
ประมวลผลคํา
- การสรางจดหมาย
- การสรางซองจดหมาย
- การสรางจดหมายเวียน
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใช
งานโปรแกรมสําเร็จรูปดานประมวลผลคําเพื่อ
ผลิตงานเอกสารในสํานักงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานประมวลผลคํา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยสาธิตการใชงานโปรแกรม
1. ใบงานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปดานประมวลผลคํา
สําเร็จรูปดานประมวลผล
คํา
2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปดานประมวลผลคํา
2. PowerPointประกอบการ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
สอน
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

20

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

12

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปดานประมวลผลคํา
การฝกปฏิบัติใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดาน
กระดาษทําการ
- การใชงานฟงกชันใน Excel
- โครงสรางของฟงกชัน
- หมวดของฟงกชันใน Excel
- การใชงานฟงกชันเบื้องตน
- การใชงานสูตรรวมกับฟงกชัน
- เทคนิ ค การใช ง านฟ ง ก ชั น ด า นเวลา
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใช
งานโปรแกรมสําเร็จรูปดานกระดาษทําการเพื่อ
ผลิตงานเอกสารในสํานักงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานกระดาษทําการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยสาธิตการใชงานโปรแกรม
1. ใบงานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปดานกระดาษทําการ
สําเร็จรูปดานกระดาษทํา
2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม
การ
สําเร็จรูปดานกระดาษทําการ
2. PowerPointประกอบการ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
สอน
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

21

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

13

หัวขอการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานกระดาษทําการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
การฝกปฏิบัติใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปดานการ
นําเสนอ
- การสรางกราฟใหกับสไลด
- การแกไขขอมูลของกราฟ
- การเปลี่ยนประเภทของกราฟ
- การตกแตงกราฟใหสวยดวยสไตลสําเร็จรูป
- การใสคําอธิบายกราฟ
- การสรางตาราง
- การสราง SmartArt
- การจับภาพหนาจอดวย Screenshot
- การใสเสียงและคลิปวิดโี อ
- การใสภาพเคลื่อนไหวสไตล FLASH
- การใส Transition และ Animation
Learning Outcome
ความรู

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยสาธิตการใชงานโปรแกรม
1. ใบงานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปดานการนําเสนอ
สําเร็จรูปดานการนําเสนอ
2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม 2. PowerPointประกอบการ
สําเร็จรูปดานการนําเสนอ
สอน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
3. เอกสารประกอบการสอน
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

22

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

14-15

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
โปรแกรมสําเร็จรูปดานการนําเสนอ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
การใช Google Documents
- ความสามารถของ Google docs
- การใชงาน Google docs
- การใช Google Forms เพื่อสราง
แบบสอบถามออนไลน
- การแกไขแบบสอบถาม
- การตกแตงแบบสอบถาม
- การนําแบบสอบถามไปใชงานจริง
- การเผยแพรแบบสอบถาม
- การจัดการฟอรม
- การนําออกขอมูล (Export) เพื่อนําไป
ประยุกตใชงาน
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใช
Google Documents
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช Google
Documents ไดอยางถูกตองเหมาะสม

จํานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารยสาธิตการใชโปรแกรมสําเร็จเพื่อ
งานสํานักงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต
2. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่องานสํานักงาน บนเครือขาย
อินเทอรเน็ต
3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใช Google Forms
เพื่อสรางแบบสอบถามออนไลน

1. อินเทอรเน็ต
2. PowerPoint
ประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. Google form

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

23

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.การมีสวน
รวมในการ
เรียน

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนัก ในคุณคา
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(1.1)
2.มีวินัย ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม (1.2)
3. มี ภ าวะความเป น ผูนํา
และผูตาม สามารถทํางาน
เป น ที ม สามารถแก ไ ขข อ
ขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ (1.3)

2. การฝก
ปฏิบัติใช
โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อ
งานสํานักงาน

ความรู
1. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา (2.1)
2.สามารถวิเคราะห
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอรใหตรง
ตามขอกําหนด (2.3)
3. สามารถติดตามความ
กาว หนาทางวิชาการ และ

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการ
สงงานตามขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ไดรับมอบหมายและการ
แกไขงานที่มีขอบกพรอง
โดยไมนําผลงานของผูอื่น
มาเปนของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน
และการชวยแนะนําในสิ่งที่
เปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อ
สรางกระบวนการเรียนรู
รวมกัน
1. วัดและประเมินจากผล
การฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองคความรู โดยการ
สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

8,11-16

60%

24

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(2.4)
3 มอบหมาย ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณ
งานให
และอยางเปนระบบ(3.1)
นักศึกษา
วิเคราะหแสดง 2. สามารถสืบคนตีความ
ความคิดเห็น และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการแกไขปญหา
รวมทั้งรวม
อภิปรายกลุม อยางสรางสรรค (3.2)
3. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ
(3.3)
4. สามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไข
ปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม (3.4)
ทักษะความสัมพันธ
4. การ
ระหวางบุคคลและความ
นําเสนอ
ผลงานที่ไดรับ รับผิดชอบ
มอบหมายทั้ง 1. สามารถสื่อสารทั้ง
งานกลุมและ ภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศกับกลุม
งานเดี่ยว
คนหลากหลาย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (4.1)
2. สามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง
ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2)
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง และ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นตอกรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
ธุรกิจ

1-15

15%

1. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนองานตามหัวขอ
ที่ไดรับมอบหมาย
2. วัดและประเมินจากผล
การคนควา การตอบโจทย
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุม
และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม

5,10

10%

วิธีการประเมิน

25

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

รับผิดชอบงานในกลุม
(4.4)
5.การติดตาม ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การคิด การ
วิเคราะห และ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นําเสนอ
1. สามารถสื่อสารอยางมี
รายงาน
ประเด็นสําคัญ ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา
และการเขียน พรอมทั้ง
ดานการ
เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
ประยุกตใช
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
ระบบ
เครือขายและ (5.3)
2. สามารถใชสารสนเทศ
สื่อสังคม
และเทคโนโลยีสื่อสารอยาง
ออนไลนใน
เหมาะสม (5.4)
งานธุรกิจ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญดาน
การประยุกตใชระบบ
เครือขายและสื่อสังคม
ออนไลนในงานธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบคน เทคนิคการ
นําเสนอโดยใชทฤษฎี การ
เลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตรและสถิติที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงขอจํากัด
เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อน
รวมชั้นและอาจารยผูสอน
รายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุภารัตน คุมบํารุง. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิช าสํานักงานอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ครรชิต มาลัยวงศ.(2555). ระบบสํานักอัตโนมัติและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ครรชิต มาลัยวงศ.(2552). ระบบสํานักอัตโนมัติ. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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พูลสุข สังขรุง. (2550). การบริหารสํานักงาน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Bond, J. (2015). The Enterprise Cloud. CA: O’Reilly Media

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานสื่อสั งคมออนไลน หรื อเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทํ าเปนช องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
เกณฑการวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
60
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
รอยละ
10
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช (Fair)
2.0
60-69
D+
ออน (Poor)
1.5
55-59
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
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3. การปรับปรุงการสอน
- การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานสํานักงานเพิ่มมากขึ้น
- ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
- ศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนใหสอดคลอง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใชเครื่องมือของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญผูเชี่ยวชาญบรรยายบางประเด็นเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใชใน
งานสํานักงาน
- เพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานในสํานักงาน โดยใหนักศึกษาไดมีประสบการณ
ตรงในการปฏิบัติภายในสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3653903
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานคอมพิวเตอร์
(ภาษาอังกฤษ) Business Computer Project

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ

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

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653903 โครงงานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (Business Computer
Project) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) เป็ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดประกอบการเรี ย นการสอนรายวิ ช า โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน การนาเสนอผลงาน
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถือเป็นบทสรุปทางความคิดของนักศึกษา และแสดงความสามารถ
เฉพาะเรื่องราวที่นักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อย่างละเอียดและลึกซึ้ง
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งรูปแบบ
การสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผู้เรียน ละสามารถนาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานอนาคตได้

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 3653903 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Computer Project
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 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
13 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคุณ ธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาในความรับ ผิดชอบต่อการทางานต่อ
ตนเองและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความรู้แก่นักศึกษาในการบูรณาการวิชาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษา เนื่องจากต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาและ
จัดรูปแบบการเขียนรูปเล่มโครงงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะทางปั ญ ญาแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก คิ ด อย่ างมี ระเบี ย บ มี เหตุ ผ ลและ
ประมวลผลการศึกษาค้นคว้า นาเสนออย่างเป็นระบบ
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4. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการ
ทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
5. เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอย่างกว้างขวาง และละเอียดลึกซึ้งนอกเหนือจากการได้รับ
ความรู้จากชั้นเรียน จากตาราหรือจากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว
6. เพื่อเป็นผลงานและหลักฐานการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับ งานธุรกิจ การค้นคว้า พั ฒ นาระบบงาน จัดท า
เอกสารประกอบโครงงาน การนาเสนอผลงาน
Analysis, and design for business information system; searching; systems
development; documentation; presentation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ช.ม. ต่อภาค สอนเสริมตามความ
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
 (3) มีภ าวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิบ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) ให้ ผู้ เรีย นสื บ ค้น หาหั ว ข้อโครงงานฯ และแหล่ งสื บค้น ข้อมูล จากเว็บไซต์ รวมถึ งการค้ นหา
โครงงานจากฐานข้อมูลภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตร ผู้สอนอธิบายการเขียนทบทวนวรรณกรรม
และการเขียนเอกสารอ้างอิงเพื่อการเขียนโครงร่างการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน การนาเสนอผลงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน การนาเสนอผลงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา และผู้สอนเน้นประเด็น
ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 2)
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาแอป
พลิเคชันที่ส่งเสริมการทางานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4) เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเกษตร (Smart Farmer) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถขยายความคิด
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การจั ด ท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็ นสาคัญด้านการจัดทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
- การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์ ชี้แจงข้อกาหนดต่าง ๆ
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันสาหรับการ
เสนอหัวข้อโครงงาน การสอบข้อเสนอ
โครงงาน การสอบนาเสนอ
ความก้าวหน้า และการสอบปากเปล่า
3. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
4. แสดงความคิดเห็น และค้นคว้า
ข้อมูลจากหัวข้อ หรือโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด ดังต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 2)
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
(Virtual Reality) เกี่ยวกับการ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. ตัวอย่างระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 2, 3

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านระบบสารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล
และการนาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ต่อ)
- การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง

1, 2, 3

4 (1)

ท่องเที่ยว 3) การพัฒนาแอปพลิเคชันที่
ส่งเสริมการทางานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4)
เทคโนโลยีส่งเสริมการเกษตร (Smart
Farmer)
5. อาจารย์ผู้สอนตอบข้อซักถามและให้
คาแนะนาแก่ผู้เรียนในเรื่องต่างๆ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการสืบ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การทบทวนเอกสารต่างๆความหมาย
ขององค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ค้นหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และการทบทวนเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลการวิจัย
ดิจิทัล DRIC
(http://www.riclib.nrct.go.th/) เป็นต้น
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก
เว็บไซต์ของหลักสูตร
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและให้ข้อเสนอแนะ

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอหัวข้อ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
- หัวข้อการสอน
องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
- องค์ประกอบของโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- การเขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก
เว็บไซต์ของหลักสูตรและเว็บไซต์
งานวิจัย
3. ให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ขออนุมัติจัดทาโครงงาน
4. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอและให้
ข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

4

มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการเขียนโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
- การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงงานคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็นคาถาม
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอโครง
ร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย
เชิญคณะกรรมการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละกลุ่มมี
ระยะเวลาในการนาเสนอ 15 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 5 นาที และปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

5

ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
ของโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอหัวข้อโครงงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงงานคอมพิวเตอร์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอโครง
ร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย
เชิญคณะกรรมการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละกลุ่มมี
ระยะเวลาในการนาเสนอ 15 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 5 นาที และปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ

1, 2, 3, 4

4 (1)

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็นคาถาม
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
ของโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
- หัวข้อการสอน
การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ
- ขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบงาน
- หลักการออกแบบและวางแผนพัฒนา
ระบบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3

4 (1)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนวิเคราะห์และออกแบบตาม
ขอบเขตของระบบที่กาหนด
3. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบงานที่

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและวางแผน
พัฒนาระบบโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการ
ออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

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

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

7

- หัวข้อการสอน
การจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
- บทนา
- ระบบงานปัจจุบัน
- การออกแบบระบบงาน
- ผลการพัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถจัดทาเอกสารประกอบ
โคงงานได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 2, 3, 5

ผู้สอน
4 (1)

18
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สัปดาห์ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของการจัดทา
เอกสารประกอบโครงงาน
- หัวข้อการสอน
การจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน (ต่อ)
- ผลสรุป
- การเขียนอ้างอิง
- การจัดทาภาคผนวก
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถสรุปผลการดาเนินงาน
เขียนอ้างอิงและจัดทาภาคผนวกได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนศึกษา
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 5

4 (1)

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นการเขียนอ้างอิง การ
เขียนภาคผนวกได้
- การนาเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน (3 บท)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น โดย
เชิญคณะกรรมการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละกลุ่มมี
ระยะเวลาในการนาเสนอ 15 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 5 นาที และปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ

1, 2, 3, 4

4 (1)

20
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สัปดาห์ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของความก้าวหน้าของโครงงาน
- การนาเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน (3 บท) (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 4

4 (1)

ทาการตลาดผ่านยู
ทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น โดย
เชิญคณะกรรมการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละกลุ่มมี
ระยะเวลาในการนาเสนอ 15 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจาก

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้

21
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

11

ตามกาหนด แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของความก้าวหน้าของโครงงาน
- การพัฒนาระบบงาน

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

คณะกรรมการ 5 นาที และปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. กรณีตัวอย่างการ
ทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทา

1. เอกสาร

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 5

4 (1)
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- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การพัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน

ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. การสร้างรายได้
ผ่าน Blog ทวิตเตอร์
และการโฆษณาผ่าน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทา
การพัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 5

4 (1)
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คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

โครงงาน

รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทา
การพัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 5

4 (1)
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- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
ตามกาหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การนาเสนอโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)

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

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาใน
การนาเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25
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คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารนาเสนอและตอบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 10 นาที

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

26
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จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาใน
การนาเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที
และตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 10 นาที

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)

ประเด็นคาถามจากคณะกรรมการได้
15

- การนาเสนอโครงงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว

27
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จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ

อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล
และการนาเสนอข้อมูล
- นักศึกษาสามารนาเสนอและตอบ
ประเด็นคาถามจากคณะกรรมการได้
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
-การมีส่วน คุณธรรม จริยธรรม
ร่วมในชั้น 1.ตระหนักในคุณค่า
เรียน
คุณธรรม จริยธรรม
- การ
เสียสละ และซื่อสัตย์
มอบหมาย สุจริต (1.1)
งานให้
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
นักศึกษาทา ความรับผิดชอบต่อ
ทั้งงานกลุ่ม ตนเอง และสังคม (1.2)
และงาน
3. มีภาวะความเป็นผู้นา
เดี่ยว
และผู้ตาม สามารถ
- ความมีจิต ทางานเป็นทีม สามารถ
อาสา
แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
- การ
ความรู้
มอบหมาย 1. มีความรู้ความเข้าใจ
ใบงาน การ เกี่ยวกับหลักการและ
ทดสอบย่อย ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
แบบฝึกหัด ศึกษา(2.1)

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการนาเสนอโครง
ร่างโครงงาน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

4-5

10
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กิจกรรมที่
แบบฝึก
ปฏิบัติ
- การ
นาเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2)
3. สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด (2.3)
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ (2.4)
5. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6. มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6)
7. สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ(3.1)
2. สามารถสืบค้น ตีความ

วิธีการประเมิน
2. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะของ
องค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การนาเสนอ
ความก้าวหน้าโครงงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน และการ
นาเสนอโครงงาน
4. วัดและประเมินจากการ
จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
5. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอโครงร่างโครงงานและ
การแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นคาถามของ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9-10
10

14-15

40

7-15

10

4-5

5
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
คิดเห็น
และประเมิ น สารสนเทศ
รวมทั้งร่วม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อภิปราย
อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
กลุ่ม
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ(3.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)
- การ
ทักษะความสัมพันธ์
นาเสนอ
ระหว่างบุคคลและความ
ผลงานที่
รับผิดชอบ
ได้รับ
1. สามารถสื่อสารทั้ง
มอบหมาย ภาษาไทยและ
ทั้งงานกลุ่ม ภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม
และงาน
คนหลากหลายได้อย่างมี
เดี่ยว
ประสิทธิภาพ (4.1)
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทางาน (4.2)
3. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(4.3)
4. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม่ (4.4)

วิธีการประเมิน
คณะกรรมการ
2. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงานและการแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นคาถามของ
คณะกรรมการ
3. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอโครงงานและการแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นคาถาม
ของคณะกรรมการ

1. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
2. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9-10

5

14-15

5

1-15

5

4 -15
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม
(4.5)
6. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (4.6)
- การ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ติดตาม การ ตัวเลข การสื่อสาร และ
คิด การ
การใช้เทคโนโลยี
วิเคราะห์
สารสนเทศ
และนาเสนอ 1. มีทักษะในการใช้
ประเด็น
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่
สาคัญของ ในปัจจุบันต่อการทางาน
โครงงาน
ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่าง
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

5

1-15

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .
(2558). เอกสารประกอบการเรีย นโครงงานทางคอมพิว เตอร์ธุรกิจ . กรุงเทพฯ: ศูนย์ห นังสื อ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
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
70
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
33

มคอ. 3

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ให้ผู้เรียนดาเนินการจับกลุ่มและเตรียมความพร้อมการทางานโครงงานไว้ล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้
ผู้เรียนติดต่อทาบทามหาอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากการถามตอบนักศึกษาเป็นรายกลุ่มโดยคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจาวิชา ในการนาเสนอโครงร่างโครงงาน
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรีย นรู้/ส่ ว นร่ ว มในชั้น เรีย น งานที่ ได้ รับ มอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิ จารณาจาก
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
- เชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

รหัสวิชา 3654901
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Seminar in Business Computer

ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

คานา
รายละเอียดรายวิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Seminar in Business Computer)
จั ด การเรี ย นการสอนโดยมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการสั ม มนาและลั ก ษณะของการสั ม มนา
องค์ประกอบของการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัดสัมมนา การประชุมและขั้นตอนการประชุม การจัดการเรียน
การสอนด้วยสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษากับ
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้วตามโครงสร้างหลักสูตร
โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทาจริง (Active Learning) กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้
ศึกษาได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทาลงไป (Bonwell, & Eric, 1991) เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐานสอง ประการ ได้แก่ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers, & Jones, 1993)
โดยผู้ ศึ ก ษาจะเปลี่ ย นบทบาทจากผู้ รั บ ความรู้ (receive) ไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความรู้ (cocreators) (Fedler, & Brent, 1996) ความรู้ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรม
ให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ ผู้ศึกษาได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและ
บริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชา
ทั้งนี้ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถมีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสัมมนา
หรือสัมมนาออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย
ได้ชี้ชัดในประเด็นที่กระตุ้นให้ผู้ศึกษาคิดและปฏิบัติอย่างเห็นผลเชิงประจักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ศึกษา
สามารถนาเสนองานหลักคิดและจัดอภิปรายนาเสนองานได้ในหลากหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อ ผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้สาหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2561
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สารบัญ
หมวด

หน้า

1

ข้อมูลทั่วไป

2
3
4
5
6
7

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1
2
2
3
13
37
41
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ
4. ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนผู้สอน
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
4.2 ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
11 พฤษภาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1
7 ธันวาคม 2559
9.3 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2
23 พฤศจิกายน 2560
9.4 วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ความคิดและทางานร่วมกับผู้อื่นในการดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ ผู้ ศึกษามีทักษะด้านการใช้ภ าษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ ทั้งการเขียน การพูด การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งอานวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัลได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้นาและผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ ทางานเป็นทีม มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ การทางาน
ร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มีกลุ่มคนที่หลากหลายได้ ประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้
4. เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตบริการ จิตสาธารณะ มีสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และผู้อื่นในด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้คนรอบข้างมีจิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้ องต่อสภาพของกลุ่ ม ผู้ ศึกษาโดยการนากิจกรรมการบริก าร
วิชาการ การวิจัย การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศไทย นโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และความเป็นสากลของสาระรายวิชา
2. ปรับให้มีฐานความรู้ของผู้ศึกษาให้ที่ปรากฏเชิงประจักษ์สาหรับการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับพันธ
กิจและสาระรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ แต่ละด้าน
รวมถึงความสามารถในการเป็นนักธุรกิจดิจิทัลที่มีความทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องค์ประกอบของการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัดสัมมนา
การประชุมและขั้นตอนการประชุม การจัดการเรียนการสอนด้วยสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การ
บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษากับการสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar and seminar characteristics; seminar component; Seminar procedure;
conference and conference procedure; seminar in learning management systems; seminar
evaluation; administration in information systems developments project; seminar in business
computer case study.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการ 30 ชั่วโมงต่อภาค
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
การศึกษา
การศึกษา
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้
ศึกษาเฉพาะราย
2
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ผู้สอนให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเป็นรายบุคคล
- ผู้สอนประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ ของผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ หรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนกาหนดและผู้ศึกษามีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ผู้ศึกษาต้องได้รับการพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ของความเป็น
มนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิ ดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาที่ห ลากหลายตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ
ทักษะการสรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบดิจทิ ัล
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
3
วิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 61)

ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชา และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่
แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้ว ยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(8) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ วีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วั ด และประเมิ น จากความมี น้ าใจในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ส อนและการช่ ว ยแนะน าในสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทผี่ ู้ศึกษาต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.1.2 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มีความรู้ ในแนวกว้ างของสาขาวิช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อให้ เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้ า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
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 2.1.8

สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่ อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้ว จัด ท าผลการศึก ษาน าเสนอหน้า ชั้น เรีย น โดยใช้ สื ่อ การน าเสนอภาพแบบ ดิจิท ัล หรือ สื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลายลักษณะตามที่
กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุ ปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบดิจิทัล
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้ างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทาโครงการเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้
ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่งผู้สอน
พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คาแนะนาแนวทางที่
ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาเพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจ
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ตารา และ
แหล่ง การเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนัง สือ เอกสารและแหล่ง การเรียนรู้ที่แนะนาไว้ต ามหัว ข้อที่
กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
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(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้ศึกษา
เป็นสาคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็น ที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ไ ด้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(10) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็ น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เ น้น เพีย งการท่อ งจ าทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ
ส่ง เสริม ให้ผู ้ศ ึก ษารัก และเห็น คุณ ค่า ของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่
เหมาะสมตามสภาพ
(14) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
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(15) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจดิจิทัล เป็น
ต้น
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และการ
ฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการเก็บคะแนนระหว่าง
ภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
และการสัมมนาทางธุรกิจ
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลายลักษณะ
ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุ ปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบดิจิทัล
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทาโครงการการสัมมนาทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
กาหนดส่งผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้
คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
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ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ตาราและ
แหล่ง การเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนัง สือ เอกสารและแหล่ง การเรียนรู้ที่แนะนาไว้ต ามหัว ข้อที่
กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้ศึกษา
เป็นสาคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็น ที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่า งกาย ในขณะปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมลัก ษณะที ่ห ลากหลายร่ว มกัน เรีย นรู ้ก ระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ ความรู้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุก ต์ใน
สถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(8) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมื อนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็นข้อสรุป
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เ น้น เพีย งการท่อ งจ าทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เ ป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ
ส่ง เสริม ให้ผู ้ศ ึก ษารัก และเห็น คุณ ค่า ของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็ นต่อ การเข้าร่ว มสั มมนาทางธุ ร กิ จ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาเชิงวิกฤติ
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการสัมมนาทางธุรกิจผ่านสื่อหรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัล
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิ ดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นการศึกษาจากใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบดิจิทัล ประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็น ที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ค วามคิดลักษณะต่าง ๆ
ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอวีดิทัศน์ออนไลน์
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อ มทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทาโครงการสัมมนาทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
กาหนดส่งผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้
คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
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(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาสาคัญตามความเข้าใจของผู้ศึกษา
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ตารา และ
แหล่ง การเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนัง สือ เอกสารและแหล่ง การเรียนรู้ที่แนะนาไว้ต ามหัว ข้อที่
กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ศึกษา
เป็นสาคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็น ที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(10) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็ น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อดิจิทัลในเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
ดิจิทัล เป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการนาเสนองานตาม
ข้อกาหนด หรือแผนการจัดกิจกรรมของรายวิชา ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่
และพฤติกรรมการดาเนินงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม หรือการจัดส่งผลงานเข้าประกวดหรือการ
แข่งขันและการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรีย น โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบดิจิทัลประกอบ
และผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้ างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทาโครงการสัมมนาทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้ นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
กาหนดส่งผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้
คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาของผู้ศึกษา
(6) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัว อย่างของสาระความรู้ พร้อมให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน เชิงประจักษ์
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(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้คาปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรีย นรู้และจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้
(8) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาทางธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
และการท างาน ช่ว ยให้ผู ้ศ ึก ษาสร้า งความเชื ่อ มโยงระหว่า ง 4 สหวิท ยาการ กับ ชีว ิต จริง และการ
ทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้น พบนั้นไปใช้ห รือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้า นการสั มมนาทางธุร กิจ ของผู้ ศึกษาเพื่อการบริห ารธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมทางธุรกิจ หรือการ
สร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนาตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มเติม
2. ผู้สอนให้ผู้ศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ/การดาเนินธุรกิจ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในองค์การธุรกิจ
3. ผู้สอนบรรยาย และให้ผู้ศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญจากความเข้าใจ
4. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ
6. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสาคัญ
ของการสัมมนา
7. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
1

แนะนารายวิชา ทาความรู้จักนักศึกษา
อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
พร้อมบรรยาย ภาพรวมของรายวิชา
และเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
บทที่ 1
การสั ม มนาและลั ก ษณะของการ
สัมมนา
1. ประวัติการสัมมนาโดยสังเขป
2. ความหมายของ
การสัมมนา
3. วัตถุประสงค์ของ
การสัมมนา
4. ลักษณะสาคัญของ
การสัมมนา
5. ประโยชน์ของ
การสัมมนา
6. การสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ
7. ลักษณะของการจัดสัมมนาที่ดี
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์

ผู้สอน
4.2 (1)

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีศึกษา
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

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

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ใน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์
ความคิดและทางานร่วมกับผู้อื่นในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี

2

ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 2 องค์ประกอบของการสัมมนา
1. องค์ประกอบของการสัมมนา
- ด้านเนื้อหา
- ด้านบุคลากร
- ด้านสถานที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์
- ด้านเวลา
- ด้านงบประมาณ
2. สิ่งที่ไม่ควรกระทาในการสัมมนา
3. มารยาทของบุคลากรในการสัมมนา
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
องค์ประกอบของการสัมมนา
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในการสัมมนา
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอแบบดิจิทัล
4. กรณีตัวอย่าง
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดิจิทัล
และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
ขั้นตอนการจัดสัมมนา
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการการกาหนดแผนการ
จัดการธุรกิจและการวางแผนการจัดการ
งาน
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์และ
ศึกษากรณีศึกษา

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
3-4 บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดสัมมนา

1. การวางแผนและเตรียมการสัมมนา
2. การดาเนินการจัดสัมมนา
- การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา
- การลงทะเบียน
- พิธีเปิดสัมมนา
- การประชุมใหญ่
- การประชุมกลุ่มย่อย
- กิจกรรมเสริมการสัมมนา
- การรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่
- การสรุปผลการสัมมนา
- พิธีปิดการสัมมนา
- การประเมินผลการสัมมนา
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอแบบดิจิทัล
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา

เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกาหนด
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ

กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5-6 บทที่ 4 การประชุมและขั้นตอนการ
ประชุม
1. ความหมายของการประชุม
2. วัตถุประสงค์ของการประชุม
3. ความสาคัญของการประชุม
4. ปัจจัยที่ทาให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพ
5. รูปแบบและวิธีการประชุม
6. การดาเนินการประชุม
7. การติดตามผลการประชุม
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการประชุมและขั้นตอนการ
ประชุม
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศกึ ษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกาหนด
 2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของการ
ประชุมกับการสัมมนา
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอแบบดิจิทัล
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ด้วยสัมมนา
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
7-8

บทที่ 5 การจัดการเรียนการสอนด้วย
การสัมมนา
1. ลักษณะการเรียนการสอนแบบ
สัมมนา
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สัมมนา
- การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
- การสอนแบบอภิปราย
- การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
3. องค์ประกอบของการเรียนการสอน
แบบสัมมนา
- ผู้สอน
- ผู้เรียน
- ห้องเรียน
- บรรยากาศในการเรียนการสอน
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้

ผู้สอน
4.2 (1)

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอแบบดิจิทัล
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่

จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
9-10 บทที่ 6 การประเมินผลการสัมมนา
1. ความหมายการประเมินผลการ
สัมมนา
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
การสัมมนา
3. ปัจจัยการประเมินอย่างเป็นระบบ
4. วิธีการประเมินผล
การสัมมนา
5. การประมลสรุปของการสัมมนา
6. การติดตามผลการสัมมนา
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ

8 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการประเมินผลการสัมมนา
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการทาความเข้าใจเรื่อง
การประเมินการสัมมนา
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอแบบดิจิทัล
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
การส่งเสริมและสนับสนุน ให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
4.2 (1)
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบริหารโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบโครงการ วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงงานทาง
ธุรกิจ
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
11-12 บทที่ 7 การบริหารโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
1. หลักการพื้นฐานโครงการ
2. กระบวนการบริหารโครงการ
3. การประเมินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
4. ประเด็นสาหรับการบริหารโครงการ
ระบบสารสนเทศ
5. การบริหารโครงการระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

และศึกษาจากกรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอแบบดิจิทัล
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
13-14 บทที่ 8 กรณีศึกษากับการสัมมนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ความหมายของกรณีศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา
3. องค์ประกอบสาคัญของวิธีสอนแบบ
กรณีศึกษา
4. ขั้นตอนสาคัญของการสอนแบบ
กรณีศึกษา
5. เทคนิคการใช้วิธีสอนโดยใช้
กรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
6. ขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษา
7. ตัวอย่างกรณีศึกษา
- กรณีธนาคารกสิกรไทย
e-banking กับ New Economy
- กรณีแรงผลักดันตลาดหุ้น
อินเทอร์เน็ตไทย AOL-TIME
WARNER EFFECT
สรุปท้ายบท
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4.2 (1)/
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
(2)
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถามเรื่องกรณีศึกษากับการ
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ ซิปปา วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความสาเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการดาเนินธุรกิจจาก
กรณีศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ผู้
ศึกษาสนใจ
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอกรณีศึกษา

29
วิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 61)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้

ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยสื่อดิจิทัล
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสัมมนา การใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์
ความคิ ด และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการ
ดาเนินธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา

15

วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การจัดการเรียนรู้ผ่านการจัด
นิทรรศการและการแสดงผลงานที่ได้
ศึกษา หรือศึกษาจากการฟังสัมมนา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ทางวิชาการหรือวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาออแบบ
และนาเสนอผลงานโดยการจัด
นิทรรศการ
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ประเมินผลงานที่จัดนิทรรศการ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานกลุ่ม
โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดนิทรรศการ
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานที่ได้ดาเนินการ

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาเชิงวิช าการในการสื่ อสารได้ทั้งการ
เขียน การพูด การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ การนาเสนองาน โดยสามารถใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ ง อ านวยความ
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
สะดวกในการจัดประชุม สัมมนาแบบดิจิทัล
ได้อย่างชานาญ
3. เพื่อฝึกผู้ศึกษาให้มี ความเป็นผู้ นา
และผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์ เฉพาะ
ห น้ า ที่ จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ท า ง า น เ ป็ น ที ม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
การทางานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายได้ ประยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต
อาสา จิ ต บริ ก าร จิ ต สาธารณะ มี ส านึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และผู้ อื่ น ใน
ด้านการประยุกต์งานในระบบคอมพิวเตอร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษามีส่วนร่ ว มใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตสานึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1.

2.

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี
สร้างสรรค์ (1.4)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ (1.7)

วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของผู้ศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่กาหนดไว้
2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของผู้
ศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลือผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
รวมถึงข้อกาหนดของชุมชน
หรือองค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
1. วัดและประเมินจากผลการ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
ความรู้จากใบงาน ใบความรู้
(2.1)
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และแบบฝึกปฏิบัติ
เข้าใจและอธิบายความ
2. วัดและประเมินจากการ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ดาเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ)

1-15

5

7

5
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กิจกรรม
ที่

3.

4.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

รวมทั้งประยุกต์ ความรู้
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ ระหว่างภาค
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3. วัดและประเมินจากการ
(2.2)
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
3. มีความรู้ในแนวกว้างของ
องค์ความรู้ โดยการสอบ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
ปลายภาค
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
4. วัดและประเมินจากการ
และเข้าใจผลกระทบของ
นาเสนอรายงานการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (2.6)
แบบร่วมมือในการจัด
4. สามารถบูรณาการความรู้
นิทรรศการ/โครงการทาง
ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ธุรกิจ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. วัดและประเมินจากการเข้า
(2.8)
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
สาหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคิด และเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 1. วัดและประเมินจากการ
อย่างเป็นระบบ (3.1)
นาเสนอ การแสดงความ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจากการ
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
สัมมนาทางธุรกิจ การจัด
ปัญหาและความต้องการ
นิทรรศการ
(3.3)
2. วัดและประเมินจากการแสดง
3. สามารถประยุกต์ความรู้
ความคิดเห็นในการอภิปราย
และทักษะกับการแก้ไข
กลุ่มของผู้ศึกษา การจัด
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
นิทรรศการ
อย่างเหมาะสม (3.4)
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การสัมมนาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัด
นิทรรศการวิชาการ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
16

10

1-15

35
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด
ลบ)

15

15

1-15

5

1-15

5

1-15

5

1-15

5
35
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

5.

1. วัดและประเมินจากผลการจัด
หลากหลาย สามารถสนทนา
นิทรรศการทาการวิเคราะห์
ทั้งภาษาไทย และ
พร้อมนาเสนอ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
2. วัดและประเมินจากผลการ
ประสิทธิภาพ (4.1)
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
2. มีความรับผิดชอบในการ
3. วัดและประเมินจากผลการ
กระทาของตนเองและ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4)
เป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ 1. วัดและประเมินจากผลการ
ที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
การทางานที่เกี่ยวกับ
และนาเสนอรายงานประเด็น
คอมพิวเตอร์ (5.1)
สาคัญด้านการสัมมนาของผู้
ศึกษา
2. สามารถแนะนาประเด็น
2. วัดและประเมินจากผลการ
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอ
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สร้างสรรค์ (5.2)
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและ 3. วัดและประเมินจาก
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
ความสามารถในการอธิบาย
เหมาะสม (5.4)
ถึงข้อจากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอในชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน
รายวิชา และคณาจารย์ผู้
ประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1-15
1-15

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ดาเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ)

1-15

5

1-15

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ดาเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามี
ความ
บกพร่องใน
การสื่อสาร)

1-15

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันตามสภาวะการณ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างผูศ้ ึกษาและผู้สอน
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การพิจ ารณาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของผู้ ศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2560
การประเมิน
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fair)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2561). สัมมทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2556). การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร :
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กิติมา เพชรทรัพย์. (2557). “สารสนเทศเพื่อการจัดการ” สืบค้นเมื่อ 2557, มิถุนายน ,19,
เข้าถึงได้จาก: http://www.sirikitdam.egat/WEB_MIS/108/mis.html
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, (2554). การบูรณาการวิธีการเขียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกัน.
Veridian e-Journal SU, 4(1), 435-444.

37
วิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 61)

จเรวัฒน์ เทวรัตน์. (2554). การศึกษารูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ระหว่าง
ศูนย์วิทยพัฒนากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. (2555). การพูดสาหรับผู้นา. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
โชคดี เลียวพานิช. (2555). จับกระแสเทคโนโลยี ปี 2555. ไมโครคอมพิวเตอร์, 30 (318), 50-51.
ณัฐพงศ์ เอื้อมเสถียรพร และวงพงศ์ งามศิริมงคลชัย. (2555). รวยเงินล้านด้วยการขาย
สินค้าผ่าน Amazon.com. 25 สิงหาคม 2555; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพมหานคร.
ถนอมศรี จ่างตระกูล. (ม.ป.ป.). “การประชุมสัมมนา.” ใน สัมมนาธุรกิจศึกษา.
คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. อัดสาเนา.
ทัศนีย์ วิศาลเวชกิจ. (ม.ป.ป.). “การประชุมสัมมนา.” ใน สัมมนาธุรกิจศึกษา.
คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. อัดสาเนา.
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
เทพฤทธิ์ สินธารงรักษ์. )2553(. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับประเมินศักยภาพของ การ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ..
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ และภุชงค์ อุทโยภาศ. (2554). ระบบประมวลผลแบบคลาวด์และแนวโน้มที่
เปลี่ยนไปของระบบไอที. ไมโครคอมพิวเตอร์, 29(310), 41-49.
ธีทัต ศักดิ์ธงชัย. (2551). ปัจจัยสนับสนุนการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพในองค์การใน
เกิดประสิทธิผล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นพมาศ กลัดแก้ว. (2553). การศึกษาปัจจัยทางการตลาดเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ร้านอาหารท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการจัดการบริการ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
นาวิน คงรักษา และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิ่ง
ตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการการประยุกต์เชื่อมต่อ ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง.
National e-Learning Conference Integrating ASEAN Online learning: Policy and
Process, 101-109.
บริษัท เลิร์นเทค จากัด. (2557). “โครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช” สืบค้นเมื่อ
2557, มิถุนายน, 13, เข้าถึงได้จาก: http://www.learnsquare.com
บุญอนันต์ ปอศรี. (2555). การจัดสรรทรัพยากรบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโดยใช้วิธีขยาย
ขนาดเซิร์ฟเวอร์เสมือน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

38
วิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 61)

ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ. (2557). ระบบสารสนเทศทางการตลาด. สืบค้นเมื่อ 2557, มิถุนายน,
15, เข้าถึงได้จาก http://www.utcc.ac.th/subject/5101
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: วิตตี้กรุ๊ป.
พรรณี สวนเพลง. (2555). ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์. (ม.ป.ป.). การสัมมนา. สงขลา: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
พลพธู ปิยวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม. (2556). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.
กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ์.
ไพรัช ศรีนครินทร์. (2555). ช่องทางในการสร้างรายได้ขายของซื้อของใน eBay.
25 สิงหาคม 2555; บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จากัด, กรุงเทพมหานคร.
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (2555). ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ.
25 สิงหาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร.
มยุรี อนุมานราชธน. (2551). การบริหารโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 6). ปทุมธานี: ดูมาบเบส.
ราชบัณทิตยสถาน. (2530). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (ม.ป.ป.). “การประชุมทางไกล” สืบค้นเมื่อ 2557, มิถุนายน, 13
เข้าถึงได้จาก: http://th/wikipedia.org/wiki.
เว็บไซต์ซีเอ็มเอ็สไทยแลนท์ดอทคอม. (2557). “ระบบการจัดการเรียนรู้ในเมืองไทย” สืบค้น
เมื่อ 2557, มิถุนายน, 13, เข้าถึงได้จาก: http://www.cmsthailand.com
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2557). “NECTEC Open Source
e-Learning System พัฒนาด้วย Learn Square” สืบค้นเมื่อ 2557, มิถุนายน, 13,
เข้าถึงได้จาก: http://www.dlf.ac.th
เศรษฐสิริ ประคุณนุสิทธิ์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา
และงานจัดเลี้ยง สาหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). “โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” สืบค้นเมื่อ 2557, มิถุนายน, 13, เข้าถึงได้
จาก: http://www.thaicyberu.go.th
สานักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. (2557). “รายการศึกษาทัศน์” สืบค้นเมื่อ
2557, มิถุนายน, 13, เข้าถึงได้จาก: http://www.dlf.ac.th
Clifford, F.G., & Erik, W.L. (2000). Project Management. NY: McGraw-Hill.
Cusworth, J.W., & Franks, T. (1993). Managing Projects in Developing
Countries. London: Longmans, Harlow.
Dan, R., and others. (2007). The Effective Measurement and
Management of ICT Costs and Benefits. Elsevier Science & Technology.

39
วิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 61)

Davis, Keith, Newstrom, & John, W. (1985). Human Behavior at Work:
Organizational Behavior (7th ed.). NY: McGraw-Hill.
Dori, Y.J. (2003). From nationwide standrsdized testing to school-based
alternative embended assessment in Israel: students’ performance in the
‘Matriculation 2000’ project. Journal of Research in Science Teaching, 40(1),
34-52
George, S. (2014). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Cited 2014
June 14, Available from: http://www.elearnspace.org/Articles/
connectivism.htm
Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2012). Management information systems: Managing
the digital firm (12th ed.). NY: Prentice Hall.
Mircea, M., & Andreescu, A.l., (2011). Using Cloud Computing in Higher Education: A
Strategy to Improve Agility in the Current Financial Crisis. Communications of
the IBIMA, 1-15. Cited 2014 June 14, Available form:
http://www.ibimapublishing. com/journals/CIBIMA/cibima.html
Moore, G.C., & Benbasat, I. (1991). Development of an Instrument to Measure the
Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation. Information
System Research 2:3. September, 192-222.
Neo, S., & Magata, J. (2014). Location Based mobile learning in Singapore Schools.
International e-Learning Conference 2012 (IEC2012), 49-53.
O’Brien, J.A., & Marakas, G.M. (2011). Management information systems (10th ed.).
NY: McGraw-Hill/Irwin.
Panteli, N., & Dawson, P. (2001). Video conferencing meetings: Changing
Patterns of business communication. New Technology,
Work & Employment, Sep 2001, 16(2), 88.
“SCORM” (2014). Cited 2014 June 13, Available from: http://www.adlnet.gov
Turban, E., & Volonino, L. (2010). Information technology for management (8th ed.).
NJ: John Wiley & Sons (Asia).
Turban, E., Leidner, D., Mclean, E., & Weatherbe, J. (2006). Information technology
for Management: transforming organizations in the digital economy
(5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons (Asia).
Vitartas, P., and others. (2007). Student adoption of web based video conferencing
Software: A comparison of three student discipline groups. Proceedings
ascilite Singapore 2007. Retrieved March 23, 2008.
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary. (1985). Massachusetts:
Merriam Webster.
Wheelen, T.L., & Hunger, J.D. (2002). Stategic Management and
Business Policy (8th ed.). Upper Sadler River, NJ: Prentic-Hall.
40
วิชา 3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 61)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา การอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสาหรับการนาความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ทผี่ ู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ผู้ศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
(3) ปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน
(4) การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการแปน กิจกรรม และโครงการ
(5) ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้าง
ต้นแบบที่ดสี าหรับผู้อื่น ในสังคม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
และการเรียนรู้เชิงรุก
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอนด้วยการบูรณา
การตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
(5) กาหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ
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2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู้สอนจัดทาประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของผู้ศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ
รายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอื่นที่ให้ความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นาเสนอนิทรรศการ โครงการทาง
ธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันหรือการนาเสนอผลงาน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสาหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตพฤติกรรม จากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการทากิจกรรมร่วมกัน
(2) ด้านความรู้
การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของโครงการ และนิทรรศการ
การให้ผู้ศึกษาอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการทางาน การเรียนรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น จากการก าหนดให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสแก้ ปั ญ หา หรื อ ส ารวจปั ญ หา จาก
เหตุการณ์ที่ผู้สอนได้กาหนด
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สังเกตจากการทางานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามกาหนดเวลา
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการทางานและเหตุผลของการทางาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกนาเสนอ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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- เชิญวิทยากร เจ้าของธุรกิจ กิจการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นส่วนร่วมในการทาพิชญ์พิจารณ์ เพื่อให้ผู้ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานสร้างสรรค์ของผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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