
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 
 
 
 

รหัสวิชา 3652002 

จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล 

Ethics and Law in Digital Economy 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก 

 

 
 
 



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

 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล รหัสวิชา 3652002 เป็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานด้านการ
จัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจ ิท ัล  พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร ์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนบุคคล นโยบายด้านสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฏหมายตามหลักวิชาชีพ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3652002  จรยิธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล 
Ethics and Law in Digital Economy 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
3.2  ประเภทรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 

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

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารยก์นิษฐา ศรีเอนก 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9.1 วันที่จัดท า 23  กรกฎาคม 2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ และงานด้านการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล นโยบายความเป็น
ส่วนบุคคล นโยบายด้านสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ 
 5. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ความส าคัญของจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานด้านการจัดการสารสนเทศ
ในธุรกิจดิจิทัล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนบุคคล นโยบายด้านสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฏหมายตามหลักวิชาชีพ 

Principles of digital laws; ethics and morality in business sectors and information 
management in digital business modules; computer  crime act; electronic transactions act; 
intellectual property law and Intellectual property infringement; data damage; privacy 
policy; information policy of government and private sectors; code of conduct applications 
of laws knowledge in profession 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

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

ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น

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

1.2 วิธีการสอน  
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี ้
(1) ผู้สอนบรรยายสอดแทรก คติธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เข้าไปในการบรรยาย 

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

จัดการงาน การส่งงาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
ส าหรับการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี  

(5) ใช้วิธีการสอนการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วย
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การเสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

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

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตจากการท างานและพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น

เรียน การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อม
สังเกตพฤติกรรมการท างาน 

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน การช่วยแนะน าในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู้ 

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

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

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

2.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี ้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเช่ือมความรู้ 
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(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

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

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนก าหนดไว้  

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน 

การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัต ิและแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค 
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ และการทดสอบ

ระหว่างภาค 
(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดท ารายงาน 
(4) วัดและปรเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี ้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา

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

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

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

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ

การน าเสนองานของเพื่อนร่วมช้ัน การรับฟังค าแนะน าจากการอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา หรือ

สนใจ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง

ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี ้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นรายงานได้ 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเช่ือมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
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ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

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

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมการท างาน การยอมรับในข้อผิดพลาด

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

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน

ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี ้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา

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

(2) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น 

(3) ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 
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(3) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันและในองค์กร 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญใน

การจัดท ารายงาน 
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การน าเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้

เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เหี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ

อภิปรายงานวิจันที่ได้น าเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ัน อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

1 บทที่  1 หลักกฎหมายดิจิทัล 
- เศรษฐกิจดิจทิัล 
- นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทลั 
- ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย 
- กฎหมายดิจทิัล 
- จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กรณีศกึษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้
(1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
ทักษะทางปัญญา 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

3 1. ผู้สอนแนะน าตนเอง แนะน า
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประเมินผล 

2. ผู้สอน บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ 
3. ผู้สอนตั้งค าถาม เพื่อตอบข้อ

ซักถามร่วมกัน 
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย

สรุป เนื้อหา 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์

1, 5 4 
(1),(2) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน

ในกลุ่ม 
2 บทที่ 2 จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานด้านการ

จัดการสารสนเทศในธุรกิจดจิิทัล  
- ความสมัพันธ์ระหว่างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลอืน่ 
- จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจดิจิทัล 
- จริยธรรมส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจดิจทิัล 
- จริยธรรมและศีลธรรมในงานด้านการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล 
- กรณีศกึษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 

3 1. ผู้สอนบรรยาย 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น

และศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับการ
แบ่งส่วนตลาดและการก าหนด
ตลาดเป้าหมายจากเว็บไซต ์ 

3. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
น าเสนอ การเตรียมความพร้อม
ในรูปแบบที่จะน าเสนอ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์

1, 5 4 
(1),(2) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

3-4 บทที่ 3พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร ์
- ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์
- สาเหตุการณเ์พิ่มจ านวนของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
- ประเภทของการโจมตี 
- ผู้กระท าผิด 
- การป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
- กรณีศกึษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 

6 1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
ก าหนด 

2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรยีน 

3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่างกรณีศึกษา
เพื่ออภิปรายในชั้นเรียน 

4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 

2, 4, 5 4 
(1),(2) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 

6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

7. สื่อสังคมออนไลน ์

5-6 บทที่ 4 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ 6 1. ผู้สอนบรรยาย 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น

และศึกษาการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศจาก

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

 2, 4, 5 4 
(1),(2) 
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13  - ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์ เว็บไซต ์แล้วน ามาอภิปรายใน 2. ใบงานหรือใบ
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14  - พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 ชั้นเรียน ความรู ้



มคอ. 3 

 

15  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทาง 3. สื่อมลัติมีเดีย/
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16  อิเล็กทรอนิกส ์ การน าเสนอด้วย
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17  - การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ ภาพเลื่อน 



มคอ. 3 

 

18  - การแลกเปลีย่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 4. กรณีตัวอย่าง 



มคอ. 3 

 

19  - กฎหมายการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ 5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
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20  - กรณีศกึษา ออนไลน์ 
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21  Learning Outcome 6. เครือข่าย
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22  

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์
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23  

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

7-8 บทที่ 5 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาและการละเมิดทรพัย์สินทาง
ปัญญา 
- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
- การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา 
- การใช้งานอย่างชอบธรรม 
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

6 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเน้ือหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห ์เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซตอ์่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห ์

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์

2, 4, 5 4 
(1),(2) 
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24  

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

9-10 บทที่ 6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูล 
- คุณภาพของซอฟต์แวร์และความส าคัญ 
- การจัดการคณุภาพของซอฟต์แวร์ 
- การประกันคณุภาพ 
- การวางแผนคุณภาพ 
- การควบคุมคุณภาพ 
- การพัฒนาระบบวิกฤติ 
- กรณีศกึษา 
- ค าถามท้ายบท 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้

6 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเน้ือหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห ์เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซตอ์่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห ์

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์

3, 5 4 
(1),(2) 
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25  

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

11 บทที่ 7 นโยบายความเป็นส่วนบุคคล 
- ความหมายของความเป็นส่วนตัว 
- การเปิดเผยขอ้มูล 
- ภัยคุกคามตอ่ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล 
- การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

3 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเน้ือหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห ์เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซตอ์่านเพิ่มเติม 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3, 4, 5 4 
(1),(2) 



มคอ. 3 

 

26  

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

- กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล  
- ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
- กรณีศกึษา 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห ์

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

12 บทที่ 8 นโยบายด้านสารสนเทศของภาครฐับาลและภาคเอกชน 
- Productivity และ Digital Divide 
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคุณภาพชีวิต 
- นโยบาย BYOD กับภาครัฐ 
- แนวทางการจัดท า BYOD 
- กลยทุธ์การจัดการความเสี่ยงจากการใช้ BYOD 
- กรณีศกึษา  
- ค าถามท้ายบท 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 

3 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเน้ือหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห ์เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซตอ์่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห ์

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์

3, 5 4 
(1),(2) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

13-
14 

บทที่ 9 จรรยาบรรณวิชาชพี 
- ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมในการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมในการใชส้ื่อสังคมออนไลน ์
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร ์
- กรณีศกึษา  
- ค าถามท้ายบท 
Learning Outcome 

6 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเน้ือหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห ์เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซตอ์่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห ์

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 

3, 4, 5 4 
(1),(2) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล

องค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกนั
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์ 

6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

7. สื่อสังคมออนไลน ์
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
15 บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฏหมายตามหลักวิชาชีพ 

 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ความรู ้
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทักษะทางปัญญา 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

3 1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเน้ือหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห ์เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือและเว็บไซตอ์่านเพิ่มเติม 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจ าสัปดาห ์

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบืค้น 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดท าเพ่ิมเติม 

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

2. ใบงานหรือใบ
ความรู ้

3. สื่อมลัติมีเดีย/
การน าเสนอด้วย
ภาพเลื่อน 

4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์

ออนไลน์ 
6. เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
7. สื่อสังคมออนไลน ์

 4, 5 4 
(1),(2) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 
ผู้สอน 

 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

หมายเหต ุ:  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม ผลการเรียนรูท้ี่ได้
(ระบุข้อ) วิธีการประเมนิ 

สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

- การเข้าเรียน และ
การส่งงานตรงเวลา 

- การมสี่วนร่วมในชั้น
เรียน 

- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาท าทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
(1), (2), (6), (7) 

1. วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่
น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

4. วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

1-15 5 

- การมอบหมายงาน  
- การทดสอบย่อย  
- แบบฝกึหัด 
- แบบฝกึปฏิบัต ิ
- การน าเสนอรายงาน 
- การสอบปลายภาค 

ความรู ้
(1), (6) 

1. ดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัต ิ

1-15 10 

2. วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู้ โดยการสอบระหว่างภาค 
รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิง
ผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

5 และ 
10 

15 

3. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองค์ความรู้ 
โดยการสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจากรายงานที่น าเสนอ 

1-15 5/10 

5. วัดและประเมินประเมินจากการน าเสนอ
รายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
หรือผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 

1-15 5/0 

- มอบหมายงานให้
นักศึกษาวิเคราะห์

ทักษะทางปัญญา 
(4) 

1. วัดและประเมินจากการน าเสนอ การ
แสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 

1-15 
 

10 
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กิจกรรม ผลการเรียนรูท้ี่ได้
(ระบุข้อ) วิธีการประเมนิ 

สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

แสดงความคิดเห็น 
และการร่วม
อภิปรายในช้ันเรียน 

- การน าเสนอรายงาน 

2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

1-15 
 
 

- การน าเสนอ
ความก้าวหน้าและ
งานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งที่เป็น
งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว  

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
(3), (4)  

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

1-15 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

1-15 
 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการน าเสนอรายงาน 

1-15 
 

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

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(3), (4) 

1.การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ 
ด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มี
การสืบค้นเพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู ้

1-15 
 

10 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
ปรมัตถ์ปัญปรชัญ์  ต้องประสงค์. (2559). จริยธรรม และกฏหมายคอมพิวเตอร์. กรงุเทพมหานคร: 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

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

บุญสืบ โพธิ์ศรแีละ อุทัยวรรณ ฉัตรสุวรรณ (2547) . จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). 
นนทบุร:ี เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์.  

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

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักและแนะน าให้
ผู้เรียนท าการค้นคว้าหรือท าความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 

- การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง 

- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การน าเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น  
3. การปรับปรงุการสอน     

-  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ 
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี  1 ปกีารศึกษา 2561 

 
 
 

รหัสวิชา 3652206 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 

 (ภาษาอังกฤษ) Business Information Systems Analysis and Design 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ 
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คํานํา 

 
รายละเอียด วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3652206 เป็น

การจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยงเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ การ
สร้างแบบจําลองกระบวนการทํางานและแบบจําลองข้อมูล การออกแบบการนําเข้าและส่งออกข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบ การติดต้ัง การบํารุงรักษา และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้    
 

 
 

                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

                             สิงหาคม 2561 
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สารบญั 
 

หมวด หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมลูทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 17 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 18 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3652206  ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
                                      (ภาษาอังกฤษ)  Business Information Systems Analysis and Design 

2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3(2-2-5) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบํารุง 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ.ดร. ลัดดา สวนมะล ิ ตอนเรียน A1  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 

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

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคาร 32 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
วันที่จัดทํา 1 สิงหาคม 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ   
 3) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจที่จะนําไป
ประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

- เพ่ือเพ่ิมเน้ือหาสาระรายวิชาเก่ียวกับแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 
- ปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา  

ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ การสร้าง
แบบจําลองกระบวนการทํางานและแบบจําลองข้อมูล การออกแบบการนําเข้าและส่งออกข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบ การติดต้ัง การบํารุงรักษา และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 
 Information system definition and importance; principles of business information 
systems development; information systems planning; problems analysis and requirement 
specification; process modeling and data modeling; data input and output design; 
database design; testing, implementation, maintenance; and information systems efficiency 
assessment   
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ ไม่สามารถ
ทํ าก ารส อ น ได้  ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพ่ือ
ทบทวนความ รู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชม. ต่อสัปดาห์ 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 4 ก.ค. 60) 

 6 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

-  อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลกัสูตร/ช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-  อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการของ
ผู้เรียน  โดยมกีารนัดหมายล่วงหน้า  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา  
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น

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

   1.2 วิธีการสอน  
ให้ทําโครงงาน หรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทําเป็น

กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทําโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีนํ้าใจต่อ
เพ่ือนร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2) 
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปล่ียนสถานการณ์
หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น 
2. ความรู ้
    2.1 ความรูท้ี่ต้องได้รับ 
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
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 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการนําไป
ประยุกต์ 
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
 (7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
 (8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

    2.2  วิธีการสอน  
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา

ร่วมอภิปรายประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปราย
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทํางานโครงงาน การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ 
(2) นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(3) ประเมินผลการทําโครงงานวิเคราห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้นักศึกษาทําโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจที่สนใจ
ตามข้ันตอนวิธีที่ได้ศึกษาตามสาระการเรียนรู้รายวิชา และนําเสนอผลงานในรูปของการจัดนิทรรศการ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์

ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา รวมถึงผลโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง      
4.2 วิธีการสอน 

(1) ให้ทําโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กําหนด 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทําการสอน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทํางานส่ง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือนําเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดทําโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อการสอน / Learning Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
- ความหมายของระบบ 
- ประเภทของระบบ 
- ระบบสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- ประเภทของระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศและธุรกิจ 
- กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
- นักวิเคราะห์ระบบ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

4 1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา  
การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทํากรณีศึกษา 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. มคอ.3 
4. เว็บไซต์สําหรับค้นหา
ข้อมูล 

1 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจได้ 

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ความสําคัญของสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ
ในการพัฒนาระบบ 
- วิธีการพัฒนาระบบ 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
- เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบ 
- ปัจจัยในการพัฒนาระบบให้ประสบ
ความสําเร็จ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินธุรกิจ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา  
การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทํากรณีศึกษา 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. PowerPointประกอบการ
สอน 

1 4(1) 
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 11

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 

3 การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- การกําหนดปัญหา 
- การศึกษาความเป็นไปได้ 
- การเขียนรายงานข้อเสนอ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 

- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่ง
งานที่มอบหมาย และการมสีว่นร่วมใน
ชั้นเรียน 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวางแผนโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกําหนดปัญหา ศึกษา
ความเป็นได้ และเขียนรายงานข้อเสนอ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. ตัวอย่างรายงานข้อเสนอ 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญด้าน
การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้ 

4 การบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการ 
- ปัจจัยที่กําหนดความเสี่ยงของโครงการ 
- การควบคุมและติดตามงานในโครงการ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบริหารโครงการ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

5 การวิเคราะห์ระบบ   
- การวิเคราะห์ระบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ความต้องการของ 
- ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- เทคนิคการรวบรวมความต้องการ 
- แบบจําลองกระบวนการ 
- แบบจําลองข้อมูล 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพก้างปลา
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแผนภาพ
ก้างปลา 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. ตัวอย่างแผนภาพก้างปลา 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

6 แบบจําลองกระบวนการ 
- แบบจําลองกระบวนการทํางานของระบบ 
- แผนภาพกระแสข้อมูล  
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
- กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานที่
มอบหมายตามกําหนด 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบจําลองกระบวนการ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสําคัญของการสร้าง
แบบจําลองกระบวนการได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลของระบบในธุรกิจ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในธุรกิจต่าง ๆ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. ตัวอย่างแผนภาพกระแส

ข้อมูล 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 
 

1,2,3 4(1) 

7 แผนภาพกระแสข้อมูล 
การแตกระดับแผนภาพกระแสข้อมูล 
แผนภาพบริบท 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0  
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับล่างของระบบในธุรกิจ  

3. และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

1. ตัวอย่างแผนภาพกระแส
ข้อมูล 

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศกึษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง
ของระบบในธุรกิจ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

8 คําอธิบายการประมวลผล  
- วัตถุประสงค์ของการเขียนคําอธิบายการ
ประมวลผล 
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง 
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ผังการตัดสินใจแบบต้นไม้ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนคําอธิบายการ
ประมวลผลคํา  

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรเขียนคําอธิบาย
การประมวลผลคําในรูปแบบต่าง ๆ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. ตัวอย่างการเขียน
คําอธิบายการประมวลผล 

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ตารางการตัดสินใจ 
- ตัวอย่างการเขียนคําอธิบายการประมวลผล
ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนคําอธิบายการประมวลผล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนคําอธิบายการ
ประมวลผล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
5. การทดสอบความรู้ 
 

9 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
- แบบจําลองข้อมูล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล 
- แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
- เอ็นติตี้ 
- ความสัมพันธ์ 
- แอตทริบิวต์ 
Learning Outcome 
ความรู้ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ  

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. ตัวอย่างการเขียนอีอาร์
ไดอะแกรม  

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูล 

10 ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล 
- ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูล 
- การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการแปลงอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ  

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติแปลงอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

11 การทําบรรทัดฐานข้อมูล 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการทําบรรทัด
ฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญด้าน
การทําบรรทัดฐานข้อมูล 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. สาธิตเกี่ยวกับการทําบรรทัดฐานข้อมูล  
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําบรรทัด

ฐานข้อมูล 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. ตัวอย่างการทําบรรทัด
ฐานข้อมูล 

2. PowerPointประกอบการ
สอน 

3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 

12 การออกแบบระบบ 
- เป้าหมายของการออกแบบระบบ 
- การจัดหาระบบ 
- การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
- การออกแบบฐานข้อมูล 
- การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ 
- การออกแบบนําเข้า 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูตัวอย่างระบบสารสนเทศ 
และให้นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญใน
การออกแบบระบบ  

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. ตัวอย่างระบบสารสนเทศ 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
- การออกแบบโปรแกรม 

Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

 

13 การนําระบบไปใช้งาน 
- การนําไปใช้งาน 
- การเขียนโปรแกรม 
- การทดสอบระบบ 
- การแปลงข้อมูล 
- การติดตั้งระบบ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การนําระบบไปใช้งาน 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการนําระบบไปใช้งาน 
 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

14 การบํารุงรักษาระบบ 
- การจัดทําเอกสารคู่มือใช้งาน 
- การฝึกอบรม 
- การสนับสนุนการใช้ระบบ 
- การประเมินระบบ 
- การบํารุงรักษาระบบ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาระบบ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญด้านการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ
ได้ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลติมีเดีย  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

1,2,3 4(1) 

15 นําเสนอโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตามกําหนด 

4 1. .ให้นักศึกษานําเสนอโครงงานการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจในรูปแบบจัดนิทรรศการ 

2. อาจารย์พิจารณาการนําเสนอ และให้
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมนําเสนอโครงงาน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสําหรับ
ธุรกิจ 

1,2,3 4(1) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความสามารถนําเสนองานและ
สามารถทํางานเป็นทีม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา่ 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสงัคม (1.6) 
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าช้ันเรียน การสง่
งานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีขอ้บกพร่อง
โดยไม่นําผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตน 
4 . วัดและประเมินจาก

ความมีนํ้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนําในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ระบบ
สารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ
และการ
ทดสอบ 

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาท่ี
ศึกษา (2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่

1. วัดและประเมินจากผล
การจัดทําโครงงานการ
วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองค์ความรู้ โดยการ
สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
 

8,15,16 
 

60% 
 



มคอ. 3 

 23

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3.สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกําหนด (2.3) 
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(2.4) 
5.รู้ เขา้ใจ และสนใจ
พัฒนาความรู ้ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
6.มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเ้ล็งเห็นการ
เปลีย่นแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6) 
7.มีประสบการณ์ในการ
พฒันาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(2.7) 
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง (2.8) 

3 มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (3.2) 
3. สามารถรวบรวม ศึกษา 

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3 . วัดและประเมินจากผล

การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3.3) 
4. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม(3.4) 

เก่ียวกับประเด็นการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

4. การ
นําเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเด่ียว 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4.1)  
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในบทบาทของผูน้ํา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทํางาน (4.2) 
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4.4) 

1. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอโครงงานใน
การจัดนิทรรศการ
โครงงานการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผูนํ้าในการ
อภิปรายซักถาม 

15 10% 
 

5.การติดตาม 
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็นสําคัญ
ด้านการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(5.1) 

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจากผล

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ระบบ
สารสนเทศ
สําหรับธุรกิจ 

2.สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่ 
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่การ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
(5.3) 
3. สามารถใชส้ารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

การสืบค้น เทคนิคการ
นําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอ
ต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือน
ร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
   สุภารัตน์  คุม้บํารุง (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศสําหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทันใจ. 
 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ    
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
Rosenblatt, Harry J. (2014). Systems analysis and design. 10th ed. AU:Course Technology, 

Cengage Learning  
Shelly G.B., & Rosenblatt H.J. (2010). Systems Analysis and Design. 8th ed. Canada: Course 

Technology. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู ้ ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ  10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ  10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

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

 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
- ศึกษาแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้

สอดคล้อง 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

การเรียนรู้/ส่วนร่วมในช้ันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรยีน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาํเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู ้    
3. ทักษะทางปัญญา    
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 



 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้สอน 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารัตน์  คุ้มบ ารุง 
  
  

รหัสวิชา 3652103 

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

 



ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา 3652103 มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก แถวคอย รูป
ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล ทั้งนี้เนื้อหาเรียนที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
รายวิชาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท าจริง (Active Learning) กล่าวคือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป 
(Bonwell, & Eric, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐานสอง ประการ ได้แก่ (1) 
การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน (Meyers, & Jones, 1993) โดยผู้ศึกษาจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Fedler, & Brent, 1996) ความรู้ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการ
ฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชา 

ทั้งนี้ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถมีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการาสัมมนา
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยได้ชี้ชัดใน
ประเด็นที่เข้มข้นมากขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทั้งกิจกรรมเดี่ยว
และคู่ เสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 
สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน ค าว่า 
STEM ใช้ครั้ งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศสหรัฐอเมริกา ( the National Science 
Foundation: NSF) ซึ่งใช้ค านี้เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Hanover Research, 2011, p.5)  

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้ส าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา         

 
                                                                                              

   ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                         สิงหาคม 2561 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

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

4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค ์
4.2 ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารัตน์ คุ้มบ ารุง 
  
  
  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา 
     ภาคการศึกษาที ่1 / ชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
     ไม่ม ี
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่ม ี
8.  สถานทีเ่รียน 
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9.  วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 9.1 วันที่จัดท า 11 พฤษภาคม 2559 
 9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 7 ธันวาคม 2559 
 9.3 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2 29 พฤศจิกายน 2560 
 9.4 วันที่ปรับปรุงครั้งล่าลุด 3 สิงหาคม 2561 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและ
การพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธีพร้อมกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวล าดับ การเรียกซ้ า 
รายการโยง สแตก แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ การน าไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การน าไปประกอบอาชีพและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได2้. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการน ากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. ปรับใหม้ีกรณีตัวอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีและการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการ
โยง สแตก รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล 

Program design and development; data; data structure; algorithms; arrays; recursion; link 
list; stack; queue; tree; graph; sorting; searching 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา 
สอนเสริมตามความต้องการ

ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้

ศึกษาเฉพาะราย 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

75 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีผู่้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเปน็รายบุคคล 
 - ผู้สอนประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ หรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนก าหนดและผู้ศึกษามีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
 - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล ตามความเหมาะสม 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา  
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ
ทักษะการสรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื ่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 
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(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู ้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท า ให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(8)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต ์เป็นต้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน 
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้สอนและการช่วยแนะน าในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
    2.1 ความรูท้ี่ต้องได้รับ 
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
     (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
     (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต์ 
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
 (7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
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 (8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั ้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื ่อน หรือสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต ารา และ
แหล่งการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู ้ที ่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่
ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม 

(8) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 
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(9) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(10) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ า เข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(11) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
และการท างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การ
จัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
ส่งเสริมให้ผู ้ศ ึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสต ร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    

(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกทั้งใหผู้้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่
เหมาะสมตามสภาพ 

(14)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความเหมาะสมหน้าช้ันเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

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

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และการ

ฝึกปฏิบัต ิ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการเก็บคะแนนระหว่าง

ภาค 
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(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้  การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

ตลอดภาคการศึกษา 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

 (1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู ้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดการใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู ้ศึกษาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจเพื่อให้ผู ้ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่ก าหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต าราและ
แหล่งการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู ้ที ่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่
ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม 
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(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที ่หลากหลายร่วมกัน เรียนรู ้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ความรู้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น  

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็นข้อสรุป 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
และการท างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การ
จัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
ส่งเสริมให้ผู ้ศ ึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด

เชิงระบบ การคิดแก้ปญัหาเฉพาะหน้า และแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่าน

สื่อหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
     (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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  (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง      
4.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง ๆ 
ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างาน
อย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตาม
รูปแบบที่ก าหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต ารา และ
แหล่งการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู ้ที ่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่
ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
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ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าช้ันเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นต้น 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการน าเสนองาน 

ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมการด าเนินงาน 
(2) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การ

ตอบค าถาม  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู ้ศึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างาน
อย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตาม
รูปแบบที่ก าหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้ค าปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียนรู้และจดจ าเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้ 

(8)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าช้ันเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม เป็นต้น 

5.3 วิธีการประเมินผล 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ันและผู้สอนรายวิชา 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน ารายวิชา ท าความรู้จักนักศึกษา 
อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ ในช้ันเรียน 
พร้อมบรรยาย ภาพรวมของรายวิชา
และเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
บทที่ 1 ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธ ี
1.1 ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล 
1.2 ระดับของข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล 
1.3 ความหมายของโครงสร้างข้อมูล 
1.4 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 
1.4.1 โครงสรา้งข้อมูลแบบเชิงเส้น 
1.4.2 โครงสรา้งข้อมูลแบบไม่เป็นเชิง
เส้น 
1.5 ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
1.5.1 การวัดผลขั้นตอนวิธ ี
1.5.2 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผู้สอนแนะน าตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา 

จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือ และเวบ็ไซต ์รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลนเ์พิ่มเติม 

2. ผู้สอนให้ผูศ้กึษายกตัวอย่าง การเขียนผัง
งานและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ 

3. ผู้สอนบรรยาย และใหผู้้ศกึษาสรุป
ประเด็นส าคัญจากความเข้าใจ 

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

5. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์ลากหลาย
รูปแบบ 

6. ผู้ศึกษาฝึกวิเคราะห์สาระของโครงสร้าง
ข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

7. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีศึกษา 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 

5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

 

2 บทที่ 1 ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธ ี
1.6 รหสัเทียมหรือซูโดโค้ด 
1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม 
1.6.2 ประโยชน์ของรหัสเทียม 
1.7 ผังงาน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.7.1 โครงสรา้งของการเขียนผังงาน 
1.7.2 ลักษณะของผังงานที่ดี 
1.8 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
1.8.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
1.8.2 การออกแบบโปรแกรม 
1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม 
1.8.4 การทดสอบโปรแกรม 
1.8.5 การจัดท าเอกสารประกอบ
โปรแกรมและการบ ารุงรักษา 
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ าสัปดาห์ 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะหป์ัญหาทาง
ธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ และการน า
โปรแกรมประยุกต์มาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ การเขียนผังงานการวิเคราะห์และ
การออกแบบขั้นตอนวิธี 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (4) สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกีย่วกับคอมพิวเตอร ์
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   

 

3 
 

บทที่ 2 แถวล าดับหรืออาร์เรย์ 
2.1 ความหมายของตัวแปรชุดหรือแถว
ล าดับ 
2.2 ลักษณะของแถวล าดับ 
2.3 ประเภทของแถวล าดับ2.3.1 แถว
ล าดับ 1 มิต ิ
2.3.2 แถวล าดบั 2 มิต ิ
2.3.3 แถวล าดบั 3 มิต ิ
2.4 การด าเนินการกับอาร์เรย ์
2.5 การประยกุต์ใช้งานในการเขียน
โปรแกรม 
2.5.1 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง 
2.5.2 แถวล าดบัของโครงสร้าง 
2.5.3 ข้อมูลชนิดโครงสร้างซ้อนกัน 
2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสร้าง 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดทิัศน์ออนไลน ์
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

2.5.5 ข้อมูลชนิดยูเนียน 
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการหลักการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียน
และการพัฒนาโปรแกรม 

6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาหแ์ละ
ศึกษากรณีตัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

4-5 บทที่ 3 รายการโยงหรือลิงค์ลสิต์ 
3.1 ความหมายของรายการโยง 
3.2 ลักษณะของรายการโยง 
3.3 ประเภทของรายการโยง 
3.3.1 รายการโยงทางเดียว 
3.3.2 รายการโยงสองทาง 
3.3.3 รายการโยงหลายทาง 
3.4 การด าเนินการกับรายการโยง 
3.4.1 การด าเนินการกับรายการโยง
ทางเดียว 
3.4.2 การด าเนินการกับรายการโยง
ทางเดียวเป็นวง 
3.4.3 การด าเนินการกับรายการโยง
สองทาง 
3.4.4 การด าเนินการกับรายการโยง
สองทางเป็นวง 
3.4.5 การด าเนินการกับรายการโยง
หลายทาง 

สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดทิัศน์ออนไลน ์
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเรื่องรายการโยงหรือลิงค์ลิสต ์
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วธีิ
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการ
โยงหรือลิงค์ลิสต ์

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีตัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

6-7 
 

บทที่ 4 สแตกหรือกองซ้อน 
4.1 ความหมายของสแตก 
4.2 ลักษณะของสแตก 
4.3 การด าเนินการกับสแตก 
4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิดข้อมูล
สแตก 
4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตกด้วย
แถวล าดับ 
4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตกด้วย
พอยเตอร์ 

สรุปเนื้อหาบทเรียนประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดทิัศน์ออนไลน ์
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถาม 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติเรื่องสแตกหรือกองซ้อน 
6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์

และศึกษากรณีตัวอย่าง 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   

 

8-9 บทที่ 5 แถวคอยหรือคิว 
5.1 ความหมายของคิว 
5.2 ลักษณะของคิว 
5.3 ประเภทของคิว 
5.3.1 คิวธรรมดา 
5.3.2 คิววงกลม 
5.3.3 คิวที่เรียงล าดับตามความส าคัญ 
5.4 การด าเนินการของคิว 
5.4.1 การท างาน EnQueue 
5.4.2 การท างาน DeQueue 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถาม 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

5.4.3 การท างาน Queue Front 
5.4.4 การท างาน Queue Rear 
5.5 การประยกุต์ใช้งานคิวในการเขียน
โปรแกรม 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์
ศึกษากรณตีัวอย่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการท าความเข้าใจเรื่อง
แถวคอยหรือควิ 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีตัวอย่าง 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (4) มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

11-12 บทที่ 6 รูปต้นไม้หรือทร ี
6.1 ความหมายของทรี 
6.2 ลักษณะของทรี 
6.3 ประเภทของทร ี
6.3.1 Binary Tree 
6.3.2 B-Tree 
6.4 การด าเนินการกับทร ี
6.4.1 การท่องเข้าไปในไบนารีทร ี
6.4.2 การแทนโครงสร้างทร ี
6.4.3 การแทนนิพจน์คณิตศาสตร์
ด้วยไบนารีทรี 
6.4.4 การแปลงทรีให้เป็น 
ไบนารีทรี 
6.4.5 การแปลงฟอร์เรสต์ให้เป็นไบ
นารีทร ี
6.5 การประยกุต์ใช้งานในการเขียน
โปรแกรม 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดทิัศน์ออนไลน ์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบริหารโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

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

 4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติ เรื่องรูปต้นไม้หรือทรี 
6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห ์

และศึกษาจากกรณตีัวอย่าง 

4.2 (1) 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

13-14 บทที่ 7 กราฟ 
7.1 ความหมายของกราฟ 
7.2 ลักษณะของกราฟ 
7.3 ประเภทของกราฟ 
7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง 
7.3.2 กราฟแบบไม่ระบุทิศทาง 
7.3.3 กราฟแบบมีน้ าหนัก 
7.3.4 กราฟแบบไม่มีน้ าหนัก 
7.4 ค าศัพท์เฉพาะของกราฟ 
7.5 การด าเนินการกับโครงสร้างข้อมูล
กราฟ 
7.5.1 การเพ่ิมเวอร์เท็กซ์  
(Add Vertex) 
7.5.2 การลบเวอร์เท็กซ์ (Delete 
Vertex) 
7.5.3 การเพ่ิมเส้นเชื่อมต่อ  
(Add Edge) 
7.5.4 การลบเส้นเชื่อมต่อ  
(Delete Edge) 
7.5.5 การค้นหาเวอร์เท็กซ์  
(Find Vertex) 
7.5.6 การท่องไปในกราฟ  
(Traverse Graph)  
7.6 การหาระยะทางที่สั้นที่สุด 
7.6.1 วิธี Minimum Spanning Tree 
7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน  
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ

ข้อซักถาม 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

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

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดีย่ว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติเรื่อง กราฟ  
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอกรณี

ตัวอย่าง 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 

15 บทที่ 8 การเรยีงล าดับและค้นหา
ข้อมูล 
8.1 การเรียงล าดับข้อมูล 
8.1.1 การเรียงล าดับแบบแทรก 
8.1.2 การเรียงล าดับแบบเลือก 
8.1.3 การเรียงล าดับแบบฟอง 
8.1.4 การเรียงล าดับแบบเร็ว 
8.1.5 การเรียงล าดับแบบเปลือกระบบ
หรือแบบเชลล ์
8.1.6 การเรียงล าดับแบบฐานหรือเร
ดิกซ์ 
8.2 การค้นหาข้อมูล 
8.2.1 การค้นหาข้อมูลแบบเรียง
ตามล าดับ 
8.2.2 การค้นหาข้อมูลแบบ 
ไบนารี 
8.2.3 การค้นหาข้อความ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห ์
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนั ก ใ นคุณค่ า แ ละ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผูศ้ึกษาออกแบบ

และน าเสนอผลงาน 
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ประเมินผลงาน 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

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

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานกลุ่ม 
โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่หลากหลายรปูแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติเรื่องการเรียงล าดับและ
การค้นหาข้อมูง 

6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานที่ได้ด าเนินการ 
 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู ้

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 
ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่ างมี วิ จารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4) มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศ าสตร์ ห รื อ ก า รแส ด งส ถิ ติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวชิา 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ นตอนวิ ธีพร้ อมกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก 
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล ส าหรับการน าไปใช้งาน   

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะ
ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ การน าไป
เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การน าไปประกอบ
อ า ชี พ แ ล ะ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได ้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมนิ 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมนิผล 
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตระหนักในคุณค่า

แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความ เป็ น

ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับ

ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ อื่ น 
รวมทั้ ง เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 
 (6) สามารถวิ เคราะห์

ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร
และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
 

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ต่อเวลาของผู้ศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้ 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของผู้
ศึกษาในการสง่งานตาม
ข้อก าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแกไ้ขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลือผู้สอน
และการช่วยแนะน าในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมช้ันเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงข้อก าหนดของชุมชน
หรือองค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ้

 
1-15 

 

 
5 

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

2. 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู ้
 (1) มีความรู้ และความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ท ฤ ษ ฎี ที่ ส า คั ญ ใ น เ นื้ อ ห า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์

ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน  ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
และแบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

7 20 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมนิ 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมนิผล 
 
 
 

ต้ อ งการทางคอมพิ ว เ ตอร์  
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 

     (3) สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ
หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อก าหนด 

     (4)  ส าม า ร ถติ ด ต าม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต ์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจ

พัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิว เตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 (6) มี ค ว า ม รู้ ใ น แ น ว

กว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ใ ห้ เ ล็ ง เ ห็ น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์
ทางธุรกิจ 
 (7)  มีประสบการณ์ใน

ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ห รื อ ก า ร
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
จริง  
 (8)  สามารถบูรณาการ

ความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 
 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

1-15 5 
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด

ลบ) 
5. วัดและประเมินจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
ส าหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคดิ และเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู ้

15 5 
 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา   
1-15 

 

 
5 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมนิ 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมนิผล 
 (1) คิ ด อ ย่ า ง มี

วิ จารณญาณและอย่ าง เป็น
ระบบ 
 (2) ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น 

ตีความ และประเมินสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  
 (3) สามารถรวบรวม 

ศึ กษา  วิ เ คราะห์  และสรุป
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์

ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีตัวอย่าง 

 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผูศ้ึกษา  

1-15 5 
 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ขั้นตอนการเขียน
และการพัฒนาโปรแกรมและ
การเขียนผังงานการวิเคราะห์
และการออกแบบขั้นตอน 

1-15 10 
 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารทั้ง

ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 (2)  สามารถให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใ น
บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ น า  ห รื อ ใ น
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

     (3) สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็น
ที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบใน

การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

น าเสนอการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการ
เขียนและการพัฒนา
โปรแกรมและการเขียนผัง
งานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้นตอน 

 
 

1-15 

 
 

5 
 

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ด าเนินให้มี
คะแนนติด

ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด

ความ
รับผิดชอบ) 

2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมนิ 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมนิผล 
  (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่ม

แสดงประ เด็น ในการแก้ ไข
สถานการณ์ทั้ งส่ วนตั วและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบ

การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง      
 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้

เครื่ องมือที่ จ า เป็นที่ มี อยู่ ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์
  (2) สามารถแนะน า

ประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิ ติ ประยุ กต์ ต่ อ
ปั ญ ห า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
 (3) สามารถสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน พร้อมทั้ ง เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม  
 ( 4 )  ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอโปรแกรมยุกต์
ทางธุรกิจ 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ด าเนินให้มี
คะแนนติด

ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามี
ความ

บกพร่องใน
การสื่อสาร) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนคิการน าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจ ากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอในชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนร่วมช้ันและผู้สอน
รายวิชา  

1-15 

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันตามสภาวะการณ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างผูศ้ึกษาและผู้สอน 
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วิชา 3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

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

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

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

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

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

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

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

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

ยูเคชั่น. 
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Gilberg, R.F. , & Forouzan, B.A.  (2001) .  Data Structures A Pseudocode Approach with C++. 
Australia: Books/Cole. 

Lipschutz, S.  ( 1986) .  Schaum s Outline of Theory and Problems of Data structures. 
Singapore: McGraw-Hill. 

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

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

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

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา การอภิปรายร่วมกัน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนส าหรับการน าความรู้ไปใช ้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ  
(2) การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ผู้ศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจ า สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
(3) ปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน 
(4) การมอบหมายงานกลุ่ม 
(5) ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นใหผู้้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้าง

ต้นแบบที่ดีส าหรับผู้อื่น ในสังคม 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคค์วามรู ้การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

และการเรียนรู้เชิงรุก 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
(4) การเรียนรูร้่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนก าหนด 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทิางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

 (4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอนด้วยการบูร
ณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 
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2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ             

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรม 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองาน 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 

2.5 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการพัฒนาระบบงาน หรือการพัฒนาโปรแกรม 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ันและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  

- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการน ากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- ปรับใหม้ีกรณีตัวอย่างที่สามารถเช่ือมโยงกับสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีของการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาส าหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ

เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และกิจกรรมของผู้
ศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย  
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

สงัเกตพฤติกรรม จากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการท ากิจกรรมร่วมกัน 
(2) ด้านความรู้  

การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของผลงาน 
การใหผู้้ศึกษาอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการท างาน การเรียนรู ้

(3) ด้านทักษะทางปัญญา  
การวิเคราะห์ประเมินจากการก าหนดให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสแก้ปัญหา หรือส ารวจปัญหา จาก

เหตุการณ์ที่ผู้สอนได้ก าหนด  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สังเกตจากการท างานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามก าหนดเวลา 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการท างานและเหตุผลของการท างาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกน าเสนอ 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการน ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- ปรับใหม้ีกรณีตัวอย่างที่สามารถเช่ือมโยงกับสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีของการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 
 
 
 

รหัสวิชา 3824301 ชื่อรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ 
                                      (Managerial Accounting) 

  
                                 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร ปุณะตุง 
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คํานํา 
 

 เอกสารรายละเอียด มคอ.3 ของรายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) 
รหัสวิชา 3824301 ได้จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบในรายวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือ
นําไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กําไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และ
ข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทํารายงานงบประมาณ การจัดทํางบกระแสเงินสด และการตัดสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว 
 หลักสูตรการบัญชี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
โดยปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน การตระหนักในเรื่องกระบวนการคิดและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
       23 กรกฎาคม 2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3824301 รายวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ  

       (Managerial Accounting: MA) 
 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ   
    4.2 อาจารย์ผู้สอน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร ปุณะตุง  ตอนเรียน  A1 
     
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561  ช้ันปีที่ 3 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

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

ไม่ม ี
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดทํา 27  พฤศจิกายน  2560    
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  23  กรกฎาคม   2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของ รายวิชา 

1.เพ่ือให้นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายความหมาย การบัญชีเพ่ือการจัดการและสามารถจําแนก 
   ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีเพ่ือการจัดการกับการบัญชีการเงินได้  
2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิธีการบัญชีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารงานและการ 
   ดําเนินกิจการ 
3.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสรา้งระบบการรายงานข้อสนเทศทางการบัญชีบริหารที่มีคุณภาพ 
4.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึง ความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ  
   สําหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการและสร้างกําไรแก่ 
   ธุรกิจ 
5. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงวิธีการรายงานข้อมูลต้นทุน 
6. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถสบืค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาจากจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  
    Internet, Electronics Database, วารสารวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านเน้ือหาวิชาได้ 
9. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถตระหนักถึงความสําคัญของเน้ือหาวิชาจริยธรรม คุณธรรมในการจัดทํา 
    บัญชีสําหรบัธุรกิจที่ผลิตสนิค้าและมีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียน  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจของประเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบ มีความรู้และเข้าใจถึง
โครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการ ดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผน การ

ควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กําไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจํากัดของข้อมูล
ต่าง ๆ ในการจัดทํารายงานงบประมาณ และการตัดสินใจระยะสั้นการจัดทํางบกระแสเงินสด และการ
ตัดสินใจระยะยาว 

2. จํานวนชั่วโมงที่ ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

  
สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

ตามความเหมาะสมโดย
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ
นักศึกษา 

ในช้ันเรียนตามความ
เหมาะสม 

90 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษา หรอื 6 ช.ม. 

ต่อสัปดาห์ 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อ สัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ ในการกําหนดวันและเวลา ในการให้คําปรึกษา (Office 
Hour) สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง และอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารโดยตรง โดยผ่านโทรศัพท์ และอีเมล์ 
โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัวให้นักศึกษาทราบด้วย 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียน รูข้องนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมี

เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน      
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคญัทางธุรกิจและหรือทาง

การแพทย์ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน 

(1) ใหท้ํากิจกรรมหรือกรณีศกึษา หรือแบบฝึกปฎิบัติที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง 
โดยให้นักศึกษาทําเป็นรายบุคคล 

(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทําการเรียนการสอน โดยการพูดคุย
กับนักศึกษา 

  (3) เน้นความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสตัย์ต่อ 
      หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีนํ้าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน   

1.3 วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการเรียนการสอน การฝึกปฎิบัติต่างๆ 

ในช้ันเรียน ว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็แจ้งต่อ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น   

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคัญของศาสตร์การบริหารธุรกิจในทุกสาขา 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจทั้ง

ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.1.3  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

2.1.4 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
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2.2 วิธีการสอน 
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้

นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา         

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

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพ่ือให้

ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณา

การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทํา
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาทํารายงานที่กําหนดโดยใช้ความรู้วิชาน้ี และนําเสนอผลงานใน

รูปของการอภิปรายกลุ่ม หน้าช้ันเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์และ
การประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 

4. ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่มและมีทกัษะในการทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นําสมาชิกของ

กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา

ของทีม 
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

พัฒนาตนเองและอาชีพ 
4.2 วิธีการสอน 

(1) ให้ทํารายงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาจากสถานการณ์จริง 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป็น ความสําคัญของรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทําการสอน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(2) ประเมินพฤติกรรมความตรงต่อเวลา เช่น มาเข้าช้ันเรียน  การส่งงาน ตามเวลาที่กําหนด 
(3) ประเมนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.1.3 สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่

เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมลูอ่ืน 
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดําเนินงานทุกสาขาด้านการ

บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเน้นการคํานวณเป็นตัวเลข และวิเคราะห์โดยมี สูตร หรือสถิติอ้างอิง จากบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ และแหล่งที่มาของข้อมูลที่แนะนํา และเช่ือถือได้ 

(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมในการเรียนในช้ันเรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) รูปเล่มการจัดทํารายงาน 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะนําเนื้อหาในบทเรยีน ความเป็นมาและความสําคัญของการศึกษาในรายวชิา 
บทที่ 1 ความรูพ้ื้นฐานของการบัญชีเพื่อการจดัการ 
- แนะนําข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ  
- ความหมายและบทบาทของการบัญชเีพื่อการจัดการ 
- การจดัโครงสร้างองค์กร 
- ระบบการบรหิารงาน  
- ความสําเร็จขององค์กร 
- คุณสมบัติของนักบัญชีการจัดการ 
- จริยธรรมกับนักบัญชีการจัดการ 
- หน้าที่ของผู้บริหาร 
- ข้อมูลกับระดบัการบริหาร 
- ผู้ใช้ข้อมูลด้านการบัญช ี
 
 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการได้ 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการ  

3 
 

- แ น ะ นํ า
แนวการสอน 
หนังสือที่ ใช้
ในการเรียน
และหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม 
แนะนําแหล่ง
สืบค้นข้อมูล 
แ ล ะ
website 
ต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อในการหา
ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมของ
รายวิชาการ
บัญชีเพื่อการ

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติหัวข้อ 
ความรู้
พื้นฐานของ
การบัญชีเพื่อ
การจัดการ 

1, 3, 9 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

จัดการ 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โดยผู้สอนจะ
แนะนําเพื่ อ
เตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อน
เรียน โดยใช้
สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บ รรยาย ใน
หัวข้อความรู้
พื้นฐานของ
การบัญชีเพื่อ
การจัดการ 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
อภิปรายโดย
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ก า ร เ ปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ เรี ย น ได้ มี
ก า ร
แลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ก า ร มี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ชั้ น
เรียน และยก
กรณี ศึ กษ า
ด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมให้
นั ก ศึ ก ษ า
ตอบปัญหา
ร า ย บุ ค ค ล
หรือรายกลุ่ม
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โดยนักศึกษา
ร่วมกันสรุป
และอภิปราย 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิจกรรม โดย
ม อบห ม าย
แ บ บ ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ใ ห้
ผู้ เ รี ย น ทํ า
ร่วม กัน เป็น
กลุ่ม ช่วยกัน
ค้ น ค ว้ า
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ความเข้าใจ
ในป ระ เด็ น
ต่ า ง ๆ  ใ ห้
ค รอ บ ค ลุ ม



มคอ. 3 

 13

สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เ นื้ อ ห า ที่
เรียน 
 

2 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน 
- ความหมายของต้นทุน 
- การจําแนกประเภทของต้นทุน 
- ต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบการเงิน 
- ต้นทุนสําหรบัการวางแผน และการควบคมุ 
- ต้นทุนตามหน้าที่ 
- ต้นทุนตามเวลาที่ปรากฏ 
- ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
- การนําความรู้เกี่ยวกับต้นทุนมาช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถแยกประเภทต้นทุนหรือแบ่งแยกต้นทุนที่เกิดขึ้นของธุรกิจได้ว่าเป็นต้นทุนประเภทใด 

ทั้งต้นทุน ของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือต้นทนุของธุรกิจค้าปลีก 
  

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
การทําแบบ
ฝึกปฏิบัติใน
สัปดาห์ที่  1 
และอธิบาย
ถึ ง เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
ต้นทุน 
  

1, 2, 8 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
ต้นทุนที่รู้จัก
ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ธุรกิจค้าปลีก  
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วม  ในการ
ทํ า ง า น
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ร่วมกันในชั้น
เรียน 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ฝึกทําแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ท้ายบทเรียน 
และแบบฝึก
ปฏิบัตินอก
ชั้นเรียนเป็น
การบ้าน 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

3 บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนทางตรงและการรายงาน 
- ต้นทุนในกิจการผลิตสินค้า 
- ต้นทุนในการซื้อขายสินค้า 
- วิธีการคํานวณต้นทุนสินค้าสําเร็จรูป 
- วิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็ม 
- วิธีต้นทุนผันแปรหรอืต้นทุนทางตรง 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจและแบ่งแยกต้นทุนในการผลิตสินค้า และการซื้อขายสินค้าได้ 
- ผู้เรียนสามารถคํานวณต้นทุนการผลิตสินค้า และต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายได้ 
- ผู้เรียนสามารถคํานวณต้นทุนวิธีต้นทุนรวมหรือต้นทุนเต็มได้ 
- ผู้เรียนสามารถคํานวณต้นทุนวิธีต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนทางตรงได้ 
- ผู้เรียนสามารถจําคําศัพท์เฉพาะทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนได้ 
 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
การทําแบบ
ฝึกปฏิบัติใน
สัปดาห์ที่  2 
และอธิบาย
ถึ ง เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บทเรียนตาม
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การบัญชี
ต้นทุน
ทางตรงและ
การรายงาน 
 

2, 3, 5 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
ต้ น ทุ น ก า ร
ผ ลิ ต สิ น ค้ า
ข อ ง ภ า ค
ธุรกิจด้วยวิธี
ต้ น ทุ น ร วม 
และ ต้นทุ น
ท า ง ต ร ง  
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ก า ร มี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก าร
ทํางานในชั้น
เ รี ย น ข อ ง
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ผู้เรียน 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ให้นักศึกษา
ทํ าแบ บ ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ท้ าย
บ ท เ รี ย น 
แ ล ะ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า
ถ า ม ต อ บ
คํ า ศั พ ท์
เ ฉ พ า ะ
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทางการบัญชี
ต้ น ทุ น ใ น
บทเรียนนี้ 

4 บทที่ 3  การบัญชีต้นทุนทางตรงและการรายงาน (ต่อ) 
- ผลกระทบต่อการวัดผลกําไรจากวิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ต่างกัน 
-ความสัมพันธ์ของต้นทุนในระบบต้นทุนรวมและระบบต้นทุนผันแปร 
-รูปแบบการจดัทํางบกําไรขาดทุน 
-การเปรียบเทียบการดําเนินงานจากระบบต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร 
- การปรับกําไรสุทธิ 
- ข้อจํากัดของวิธีต้นทุนผันแปร 
- แนวคิดในการนําระบบการคิดต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์ 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากวิธีวการคิดต้นทุนสินค้าที่ต่างกันทําให้ผลกําไรที่ได้รบั
แตกต่าง  
-ผู้เรียนสามารถปรับกําไรสุทธิจากวิธีต้นทุนรวมเป็นไปเป็นวิธีต้นทุนผันแปรได้และปรับจากวิธีต้นทุนผัน
แปรไปเป็นวิธีต้นทุนรวมได้ 
-ผู้เรียนสามารถแนวคิดในการนําระบบการคิดต้นทุนผันแปรไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนสินค้าได้ 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
การทําแบบ
ฝึกปฏิบัติใน
สัปดาห์ที่  3 
และอธิบาย
ถึ ง เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัว
ข้อความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
ต้นทุน (ต่อ) 
 

2, 3, 5 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
ต้ น ทุ น ก า ร
ผ ลิ ต สิ น ค้ า
ข อ ง ภ า ค
ธุรกิจด้วยวิธี
ต้ น ทุ น ร วม 
และ ต้นทุ น
ท า ง ต ร ง  
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ก า ร มี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก าร
ทํางานในชั้น
เ รี ย น ข อ ง
ผู้เรียน 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ให้นักศึกษา
ทําแบบฝึก
ปฏิบัติท้าย
บทเรียน 
และให้
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

นักศึกษา
ถามตอบ
คําศัพท์
เฉพาะ
ทางการบัญชี
ต้นทุนใน
บทเรียนนี้ 

5  บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร 
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณ กําไร 
-แนวคิดเกี่ยวกับกําไรส่วนเกิน 
-การคํานวณกําไรส่วนเกิน 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
-การวิเคราะห์กําไรสุทธิตามเป้าหมาย 
-การหายอดขายให้ได้กําไรตามต้องการ 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ และกําไรในการผลิตและขายสนิค้าได้ 
-ผู้เรียนสามารถคํานวณจุดคุ้มทุนในการขายสินค้าได้ 
-ผู้เรียนสามารถคํานวณหายอดขายที่สร้างกําไรตามที่ธุรกิจต้องการได้ 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
การทําแบบ
ฝึกปฏิบัติใน
สัปดาห์ที่ 3-
4  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การวิเคราะห์
ต้นทุน 
ปริมาณ 

2, 4 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์
ต้ น ทุ น 
ป ริ ม า ณ 
กํ า ไ ร 

กําไร  
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

จุ ด คุ้ ม ทุ น 
กํ า ไ ร ต า ม
เป้ าหมายที่
ต้องการของ
ภ า ค ธุ ร กิ จ
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ก า ร มี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก าร
ทํ าแบ บ ฝึ ก
ปฏิบัติในชั้น
เ รี ย น ข อ ง
ผู้เรียน 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณี ศึ กษ า
ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
จุดคุ้มทุน 
-ฝึกทําแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ท้ายบทเรียน 

6 
 

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร (ต่อ) 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
-การหาจุดคุ้มทุนแบบรวมเป็นชุด 
-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้กราฟ 
-การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร 
-ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
-การคํานวณสว่นเกินที่ปลอดภัย 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในกรณีที่กิจการมีการจําหน่ายสินค้าหลายอย่างหรือขายสนิค้าแบบ
รวมชุดได้ 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
การทําแบบ
ฝึกปฏิบัติใน
สัปดาห์ที่  5 
และอธิบาย

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การวิเคราะห์

2, 4 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ผู้เรียนสามารถใช้กราฟในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็น  
-ผู้เรียนสามารทราบถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนการดําเนินธุรกิจและคํานวณส่วนเกินที่ปลอดภัย
จากการขายสินค้าของกิจการได้ 
 

ถึ ง เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์
ต้ น ทุ น 
ป ริ ม า ณ 

ต้นทุน 
ปริมาณ 
กําไร  
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

กํ า ไ ร 
จุดคุ้มทุนใน
ก ร ณี
จํ า ห น่ า ย
สินค้าหลาย
ช นิ ด  ห รื อ
ก า ร ข า ย
สินค้าเป็นชุด 
คํานวณกําไร
ต า ม
เ ป้ า ห ม า ย
ข อ ง ธุ ร กิ จ 
ค วาม เสี่ ย ง
และความไม่
แ น่ น อ น ใน
ก าร ดํ า เนิ น
ธุ ร กิ จ  และ
ส่ ว น เ กิ ด ที่
ป ล อ ด ภั ย
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

จากการขาย
สินค้ า  และ
สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ก า ร มี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก าร
ทํางานในชั้น
เ รี ย น ข อ ง
ผู้เรียน 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ฝึกทําแบบ
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ฝึกปฎิบัติ
ท้ายบทเรียน 

7 บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
-ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 
-ขั้นตอนการตัดสินใจ 
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
-ปัญหาที่ต้องตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ 
-การซื้อเครื่องจักรใหมแ่ทนเครื่องจักรเก่า 
- การตัดสินใจว่าจะผลิตชิ้นส่วนเองหรือซื้อจากภายนอก 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินคา้ 
- การเลือกสัดส่วนการผลิต 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนเข้าใจถงึข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ  
-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทนุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจได้ถูกต้อง 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
5 -6  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การใช้ต้นทุน
เพื่อการ
ตัดสินใจ 

2, 4 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โ ด ย ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณี ศึ กษ า
ร่ ว ม กั น
อ า จ า ร ย์ 
โ ต้ ต อ บ
ซักถามในชั้น
เ รี ย น แ ล ะ
สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การมีส่วน 
 -ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ฝึกทําแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ท้ายบทเรียน 

8 บทที่ 5 การใช้ต้นทุนเพือ่การตัดสินใจ (ต่อ) 
-การเลือกสัดส่วนการผลิต 
-การตดัสินใจเกีย่วกับสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ 
-การพจิารณารบัคําสั่งซื้อพิเศษเมื่อมีกําลังการผลิตเหลือ 
-การตดัสินใจยกเลิกส่วนงาน 
-การตดัสินใจปดิโรงงานชั่วคราว 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 

2, 4 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนเข้าใจถงึข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ  
-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ต้นทนุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจได้ถูกต้อง 

ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
5 -6  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย

PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การใช้ต้นทุน
เพื่อการ
ตัดสินใจ 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ให้ นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณี ศึ กษ า
ร่ ว ม กั น
อ า จ า ร ย์ 
โ ต้ ต อ บ
ซักถามในชั้น
เ รี ย น แ ล ะ
สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การมีส่วน 
 -ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ฝึกทําแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ท้ายบทเรียน 

9 บทที่ 9  งบประมาณ 
-บทบาทของงบประมาณในการวางแผนและการควบคุม 
-ประโยชน์ของงบประมาณ 
-การบัญชตีามความรับผิดชอบกับ 
งบประมาณ 
-ขั้นตอนการจดัทํางบประมาณ 
-วิธีการจัดทํางบประมาณ 
-ประเภทของงบประมาณ 
-งบประมาณดําเนินงาน 
-งบประมาณขาย 
-งบประมาณการผลิต 
-งบประมาณซื้อวัตถทุางตรง 
-งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
-งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
-งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
7 -8  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ
งบประมาณ 

2, 3, 5 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอน ในการวางแผนจดัทํางบประมาณ 
-ผู้เรียนสามารถจัดทําแผนงบประมาณดําเนินงานได้ 

ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
วางแผน ใน
ก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณ
ดํ า เนิ น งาน
ร่วมกัน โดย
อ า จ า ร ย์
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ซักถาม เพื่ อ
ท บ ท ว น
ความเข้าใจ 
ใน ชั้ น เรี ย น
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การมีส่วน 
 -ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
วิ เ ค ร า ะ ห์
แ ผ น
งบประมาณ
และอภิปราย
พร้อมแสดง
ความคิดเห็น
ร่วมกัน 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ฝึกทําแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ท้ายบทเรียน 

10 บทที่ 9  งบประมาณ (ต่อ) 
-งบประมาณการเงิน 
-งบประมาณเพือ่การลงทุน 
-งบประมาณเงนิสด 
-งบประมาณงบกําไรขาดทุน 
-งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 
-งบประมาณงบกระแสเงินสด 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนสามารถจัดทําแผนงบประมาณดําเนินงานและงบประมาณการเงินได ้
 

3 
 

กิ-ใช้วิธีสอน
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
7 -8  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บทเรียนโดย 
จุดประสงค์
ของบทเรียน

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ
งบประมาณ 

2, 3, 5 (1) 



มคอ. 3 

 38

สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่วมกัน 
นักศึกษาร่วม
กั จั ด ทํ า
ก รณี ศึ กษ า
ในการจัดทํา
งบประมาณ
ดํ า เนิ น งาน
แ ล ะ
งบประมาณ
ก า ร เ งิ น
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ร่ ว ม กั น
อ า จ า ร ย์ 
ซักถามในชั้น
เ รี ย น แ ล ะ
สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การมีส่วน 
 -ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เ ห็ น
กรณีศึกษา 
-ฝึกทําแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ท้ายบทเรียน 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

11 บทที่ 6 งบกระแสเงินสด 
-ความหมายของเงินทุน และ 
งบกระแสเงินสด 
- ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
- รูปแบบของงบกระแสเงินสด 
- การจําแนกกระแสเงินสด 3กิจกรรม 
-  กิจกรรมดําเนินงาน 
-  กิจกรรมลงทุน 
-  กิจกรรมจัดหาเงิน 
- การคํานวนหาการเปลี่ยนแปลงของเงินสด 
- ข้อมลูที่ใช้ในการทํางบกระแสเงินสด 
- ขั้นตอนในการจัดทํางบกระแสเงินสด 
- การจัดทํางบกระแสเงินสด 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 
- งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม 
Learning Outcome 
-ผู้เรยีนสามารถอธิบายงบกระแสเงินสดและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละกิจกรรม
ในงบกระแสเงินสดได้ 

3 
 

ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
9 -1 0  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม 
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ
งบกระแส
เงินสด 

2, 6, 7 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ประกอบการ
บรรยาย  
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ ส า ธิ ต
โดยผู้สอนจะ
ทํ า เ ป็ น
ตัวอย่างตาม
ขั้นตอนของ
การจัดทํางบ
ก ระแ ส เงิน
ส ด  ทุ ก
กิ จ ก ร ร ม
อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ
บั ญ ชี  แ ล ะ
ต า ม ค ว า ม
เป็ น จ ริ ง ใน
ก าร ดํ า เนิ น
ธุรกิจ พร้อม
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ตั้ ง โ จ ท ย์
คํ า ถ า ม ที่
เ กี่ ย ว กับ งบ
ก ระแ ส เงิน
ส ด  แ ล ะ
แ ส ด ง
ตั ว อ ย่ า ง
ร า ย ง า น
ทางการเงิน
ใน กิจกรรม
ข อ ง ง บ
ก ระแ ส เงิน
ส ด ทั้ ง ส า ม
กิจกรรมทั้ ง
วิ ธี ท า งต ร ง
และทางอ้อม 
-แบบฝึก
ปฏิบัติท้าย
บทเรียน 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

12 บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน 
-ความหมายของการวิเคราะห์         งบการเงิน 
-วัตถุประสงค์ของงบการเงิน 
-ประโยชน์ของการรายงานการ 
-การวิเคราะห์งบการเงิน 
-วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
-การวิเคราะห์สัดส่วนจํานวนเต็มหรือการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง 
-การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการวิเคราะห์ตามแนวนอน  
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการวิเคราะห์งบการเงินได้ 
-ผู้เรียนสามารถคํานวณและวิเคราะห์งบการเงินวิธีแนวตั้ง และวิธีแนวนอนได้ 
 

3 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
1 1  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บ ท เ รี ย น 
ต า ม
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 
PowerPoint 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การวิเคราะห์
งบการเงิน 

2, 6, 7 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิจกรรมโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณี ศึ กษ า
โดยอาจารย์
เป็นผู้ซักถาม
ใน ชั้น เรี ย น
เพื่อทบทวน
ความเข้าใจ 
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การมีส่วนใน
ชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ อ
กรณีศึกษาที่
ได้รับ 
-ฝึกทํ าแบบ
ฝึ ก ป ฎิ บั ติ
ท้ายบทเรียน 
-แจ้งให้
นักศึกษา
จัดทํา
รายงานกลุ่ม
เรื่อง การ
วิเคราะห์งบ
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การเงิน 

13 บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงิน 
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
-อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง หรือ สภาพเสีย่งในระยะสั้น 
-อัตราส่วนแสดงหนี้สิน หรือสภาพเสี่ยงในระยะยาว 
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํากําไร 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถคํานวณและวิเคราะห์งบการเงินวิธีอัตราส่วนทางการเงินได้ 

3 -ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แบบบรรยาย 
โด ย ผู้ ส อ น
อ ธิ บ า ย ถึ ง
ข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ  จ าก
ก า ร ทํ า
แบบฝึ กหั ด
ในสัปดาห์ที่ 
1 1  แ ล ะ
อ ธิ บ า ย ถึ ง
เ นื้ อ ห า
ขอบเขตของ
บทเรียนโดย 
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โด ย  ใ ช้ สื่ อ 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การวิเคราะห์
งบการเงิน 

2, 6, 7 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Power 
Point 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้ วิ ธีสอน
แ บ บ
แบ่งกลุ่มทํา
กิ จก าร โดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 
โดยอาจารย์
เป็นผู้ซักถาม
ใน ชั้น เรี ย น
เพื่อทบทวย
ความเข้าใจ 
และสั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การมีส่วนใน
ชั้นเรียน 
-ใ ช้ วิ ธี ส อ น
แ บ บ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่ ว ม กั น
อภิปรายและ
แสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ อ
กรณีศึกษาที่
ได้รับ 
-ฝึกทํ าแบบ
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
ท้ายบทเรียน 
-ให้
คําปรึกษากับ
นักศึกษาใน
การสอบถาม 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

รายงานกลุ่ม 

14 บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน 
-ประเภทของรายจ่ายในกิจการ 
-งบประมาณรายจ่ายเพือ่การลงทุน 
-โครงการลงทุน 
-ขั้นตอนในการจัดทําโครงการลงทุน 
-เครื่องมอืในการประเมินโครงการ 
-วิธีหาระยะเวลาคืนทุน 
-วิธีอัตราผลตอบทางบัญช ี
-วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ
-วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน 
-วิธีดัชนีกําไร  
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถอธิบายการลงทุนระยะยาวได้ 
-ผู้เรียนสามารถเลือกตัดสินใจลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินได้ 

3 
 

-ใช้วิธีสอน
แบบบรรยาย 
โดยผู้สอน
อธิบายถึง
ข้อบกพร่อง
ต่างๆ จาก
การทํา
แบบฝึกหัด
ในสัปดาห์ที่ 
12-13 และ
อธิบายถึง
เนื้อหา
ขอบเขตของ
บทเรียนตาม
จุดประสงค์
ของบทเรียน
โดย ใช้สื่อ 

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การตัดสินใจ
ลงลงทุน 

2, 6, 7 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย 
- ใช้วิธีสอน
แบบ
แบ่งกลุ่มทํา
กิจการโดย
ให้นักศึกษา
คิดคํานวณ
อัตรา
ผลตอบแทน
จากการ
ลงทุนด้วยวิธี
ต่างร่วมกัน
อาจารย์ตาม
กรณีศึกษาที่
ได้รับ และ
ซักถาม
โต้ตอบในชั้น



มคอ. 3 

 51

สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เรียน โดย
ผู้สอนสังเกต
พฤติกรรม
การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน 
 -ใช้วิธีสอน
แบบ
อภิปรายโดย
ให้นักศึกษา
ร่วมกัน
อภิปรายและ
แสดงความ
คิดเห็นต่อ
กรณีศึกษาที่
ได้ร่วมทําใน
ชั้นเรียน 
- มอบหมาย
แบบฝึก
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ปฏิบัติท้าย
บทเรียนด้วย
ตนเอง 

15 บทที่ 8 การตัดสินใจในการลงทุน (ต่อ) 
-ทบทวน เครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน 5 วิธี 
-การรายงานโดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถนําเสนองาน และใช้สื่อในการนําเสนอ ได้อย่างเหมาะสม 

3 
 

-ใช้วิธีสอน
แบบบรรยาย 
โดยผู้สอน
อธิบายถึง
ข้อบกพร่อง
ต่างๆ จาก
การทํา
แบบฝึกหัด
ในสัปดาห์ที่ 
14  และ
ทบทวน
เนื้อหา โดย
ใช้สื่อ 
PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยายใน

1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
บัญชีเพื่อการ
จัดการ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint
3. แบบฝึก
ปฎิบัติ หัวข้อ 
การตัดสินใจ
ลงทุน 

2, 6, 7 (1) 
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

การทบทวน
เนื้อหาเรื่อง
การตัดสินใจ
ลงทุน 
-แบบฝึก
ปฏิบัติท้าย
บทเรียนเพื่อ
ทบทวนก่อน
สอบปลาย
ภาค 
-ความพร้อม
ในการส่ง
รายงานและ
นําเสนอ 
- ส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ ์
และการ
นําเสนอหน้า
ชั้นเรียนของ
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สัปดาห์
ที่ 

 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ผู้เรียน 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผล การเรียนรู ้

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

- การทําแบบฝึกหัด 
- การทดสอบย่อย 
- การนําเสนองานกลุ่ม 

 

 1 – 14 
 

15 

10% 
 

10% 
 

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

สอบกลางภาค 
 

8 และ 11 40% 

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

- การสังเกตพฤติกรรม การ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

1-14 10% 
 

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

สอบปลายภาค 16 30% 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 

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

กาญจนา ศรีพงษ์. การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แม็คเน็ทพริ้นต้ิงเนเตอร์, 2546 
ไพบูลย์ ผจงวงศ์. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549 
ศศิวิมล มีอําพล. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อินโฟไมนิ่ง, 2550 
ศรสีุดา ธีระกาญจน์. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 
สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์. หลักการบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล    

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

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

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

รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ 
[Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
[Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม) 
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[Online]. Available:http://www.set.or.th (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ  หลักทรพัย์และตลาด  
หลักทรัพย์) 

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

หมวดท่ี 7 การประเมินและ ปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ผลจากการฝึกปฏิบัติ ผลการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย การสอบ 

กลางภาค และการสอบปลายภาค 
2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ทีม่อบหมาย การนําเสนอรายงาน การอภิปราย การ 

ซักถามในช้ันเรียน      
3. การปรับปรงุการสอน 

3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืน และนําผล
จากการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้เพ่ือการดําเนินการ 

3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา   
    ในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่เรียนจบไปประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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คํานํา 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จําเป็นสําหรับการบริหารธุรกิจ 
ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น แบบจําลองสถานการณ์ การพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ  

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรกฎาคม  2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
     3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business) 
 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล 
     4.2 อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม    ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ช้ันปีที่ 2 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

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

ไม่ม ี
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดทํา 8 สิงหาคม 2559    
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  21 กรกฎาคม 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จําเป็นสําหรับการบริหารธุรกิจ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จําเป็นสําหรับการ

บริหารธุรกิจ  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จําเป็นสําหรับ

การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจของประเทศ 
  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่นอน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลอง
สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

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

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเส ริม เพ่ื อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การสอนได้  หรือตามที่
ผู้ เ รี ย น ร้ อ ง ข อ  เ พ่ื อ
ท บท วน ค วาม รู้ ค ว าม
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ 
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ   

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
     (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

                (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1)  กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2)  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นําและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน  

(3)  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการ
สอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี 
ปฏิบัติดี ทําประโยชน์กับส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
        4.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 
(2)  ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน 
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4.2  ความรู ้
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 

     (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการ
นําไปประยุกต์ 

 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 

     (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
4.2.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  

(2)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
(3)  เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร  เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 

     4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              (1)  ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(2)  ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(3)  ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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4.3  ทักษะทางปัญญา 
    4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 

    นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา ดังน้ัน
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
     (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
 4.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
                 (1)  ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 
                 (2)  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จําแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบท่ีเป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
       4.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม 
(2)  ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ เพ่ือใช้วัดทักษะทางด้าน

ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา   
 
4.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนท่ีไม่รู้จักมาก่อน  

ดังน้ันในเรื่องของความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันอาจารย์
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

      (1) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

      (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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      (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ             

   (1)  การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม  การทํางานท่ีต้อง
ประสานงานหรืออํานวยความสะดวกกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  

4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากการสัมภาษณ์  การรายงานหน้าช้ันเรียน 
(2)  ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา  โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน  การ

เรียนรู้ที่กําหนด 
(3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 
(4)  ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขั้นตํ่า
ดังน้ี 

     (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 4.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ  
 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา  
 (2)  จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนํา
เทคโนโลยีไปเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน 
     4.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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 (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะนําเนื้อหาใน
บทเรยีน ความเป็นมา
และความสําคัญของ
การศึกษาในรายวิชา 
บทที่ 1 ความรูพ้ื้นฐาน
ทางสถติ ิ

� ประเภทของ
ข้อมูล 

� ระดับการวัด
ของตัวแปรทางสถิต ิ

� ความน่าจะเป็น 

� ประชากรและ
ตัวอย่าง 

� ค่าพารามิเตอร์
และค่าสถิติ 

� ประเภทของ

3 
 

1.แนะนําแผนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ.3 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของความรู้พื้นฐานทางสถติ ิ
 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สถิติต 

� ระเบียบวิธทีาง
สถิต ิ

ประโยชน์ของสถิต ิ
Learning Outcome 

1. เข้าใจถงึประเภท
ของข้อมูล 

2. คํานวนความ
น่าจะเป็นได ้

3. จําแนกความ
แตกต่างของ
ค่าพารามิเตอร์
และค่าสถิติและ
ประเภทของ
สถิติตได ้

2 บทที่ 2 สถิติเชงิ
พรรณนา 

� การวดัแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง 

� ค่าเฉลี่ยเลข

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของสถิติเชงิพรรณนา 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับสถิติเชิงพรรณา 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

คณิต 

� ค่ามัธยฐาน 

� ค่าฐานนิยม 

� ค่าควอไทล์ 

� การวดัการ
กระจาย 

� พิสัย 

� ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน 
Learning Outcome 
1. สามารถคํานวน
ค่าสถิติวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลางต่างๆ ได ้

สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

3 บทที่ 3 การประมาณค่า 

� การประมาณ
ค่าแบบจุด 

Learning Outcome 
1. สามารถคํานวนการ

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการประมาณค่า 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการประมาณค่า 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ

1.1, 1.2 
 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ประมาณค่าแบบจุด 
ได้ 

สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 

4 บทที่ 3 การประมาณค่า 
(ต่อ) 

� การประมาณ
ค่าแบบช่วง 

Learning Outcome 
1. สามารถคํานวนการ
ประมาณค่าแบบช่วง 
ได้ 
 
 

 

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการประมาณค่า 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการประมาณค่า 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 

5  บทที่ 4 การทดสอบ
สมมติฐาน 

� สมมติฐานทาง
สถิต ิ

� ความผิดพลาด

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบสมมติฐาน 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการทดสอบสมมติฐาน 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

� ค่าวิกฤต 

� การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของประชากร 

� การทดสอบ
สัดส่วนของประชากร 

� การทดสอบ
ความแปรปรวนของ
ประชากร 

Learning Outcome 
1. สามารถคํานวนการ
ทดสอบสมมติฐานได้ 

สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

6 
 

บทที่ 4 การทดสอบ
สมมติฐาน (ต่อ) 

� การทดสอบ
ผลต่างของค่าเฉลี่ย
ของประชากร 

� การทดสอบ
ผลต่างของสัดส่วนของ

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบสมมติฐาน 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการทดสอบสมมติฐาน 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิต ิ
2. สื่อการ

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ประชากร 

� การทดสอบ
ผลต่างของความ
แปรปรวนของ
ประชากร 

� การทดสอบ
ความแตกต่างของ
สัดส่วนของประชากร
เชิงคุณภาพ 

� การวเิคราะห์
ความแปรปรวน 
(Analysis of 
Variance : ANOVA) 

� การ
เปรียบเทียบพหคุูณ 

Learning Outcome 
1. สามารถคํานวน
ทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากร
และการวิเคราะห์

สอนธุรกจิ 
PowerPoint 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ความแปรปรวน ได้ 
 

7 บทที่ 9 การพยากรณ์ 

� ขอบเขตของ
การพยากรณ ์

� องค์ประกอบ
ของการพยากรณ์ที่ด ี

� ประเภทของ
การพยากรณ ์

� การพยากรณ์
เชิงปริมาณ 
- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีการเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนัก 

Learning Outcome 
1. สามารถพยากรณ์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักได ้

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการพยากรณ ์
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการพยากรณ ์

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

1.1, 1.2, 
1.3 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 



มคอ. 3 

 18

สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

8 บทที่ 9 การพยากรณ ์
(ต่อ) 

� การพยากรณ์
เชิงปริมาณ 
- วิธีการพยากรณ์โดย
ใช้วิธกีารปรับให้เรียบ
แบบเอ็กโพเนนเชียล 
- การพยากรณ์
แนวโน้ม 
- การพยากรณท์ี่มี
แนวโน้มและฤดูกาล 
- การพยากรณต์ัว
แบบเชิงสาเหต ุ

� การประเมินผล
การพยากรณ ์

การพยากรณ์เชงิ
คุณภาพ 
Learning Outcome 
1. สามารถพยากรณ์

แบบเอ็กโพเนนเชียล

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการพยากรณ ์
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการพยากรณ ์

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

1.1, 1.2, 
1.3 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 



มคอ. 3 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และพยากรณ์
แนวโน้มและฤดูกาล
ได้ 

9 บทที่ 6 การใช้โปรแกรม
เชิงเส้น 

� รูปแบบของ
การโปรแกรมเชงิเส้น 

� ประโยชน์และ
การนําไปใช้ 

� ขั้นตอนของ
การโปรแกรมเชงิเส้น 

� สร้างตัวแบบ
ของปัญหา 

Learning Outcome 
1. สามารถคํานวนและ
สามารถเขียน
โปรแกรมเชิงเส้นได้ 

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้น 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการใช้โปรแกรมเชิงเส้น 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 

10 บทที่ 6 การใช้โปรแกรม
เชิงเส้น (ต่อ) 

� การแก้ปญัหา

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้น 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ

1.1, 1.2 
 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ของตัวแบบ 

� การแก้ปญัหา
โปรแกรมเชิงเส้นด้วย
กราฟ 

� การแก้ปญัหา
การโปรแกรมเชงิเส้น
ด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ 

� ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดยวธิีซิม
เพล็กซ ์

� การวเิคราะห์
ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงและราคา
เงา 

Learning Outcome 
1. สามารถออกแบบและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นได ้

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการใช้โปรแกรมเชิงเส้น 

วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

11 บทที่ 7 การวิเคราะห์
ข่ายงานและควบคุมการ

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะหข์า่ยงาน

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา

1.1, 1.2, 
1.3 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ติดตามงาน 

� ความเป็นมา 

� ความแตกต่าง
ระหว่าง PERT และ 
CPM 

� ขั้นตอนการ
สร้างแผนผังข่ายงาน 

การประมาณการเวลา
ทํางานไม่แน่นอน 
Learning Outcome 
1. สามารถเขียนขา่ยงาน
และวิเคราะห์แผนผัง
ข่ายงานได ้

และควบคุมการติดตามงาน 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการวเิคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน 

หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

นิยม 

12 บทที่ 7 การวิเคราะห์
ข่ายงานและควบคุมการ
ติดตามงาน (ตอ่) 

� ขั้นตอนการ
สร้างแผนผังข่ายงาน 

การประมาณการเวลา
ทํางานไม่แน่นอน 

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะหข์า่ยงาน
และควบคุมการติดตามงาน 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับการวเิคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ

1.1, 1.2, 
1.3 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
1. สามารถสร้างแผนผัง
ข่ายงานการทํางานได ้

สอน 
PowerPoint 
3. ใบงาน 

13 บทที่ 8 ตัวแบบจําลอง
สถานการณ ์

� ขั้นตอนการ
จําลองสถานการณ์ 

ตัวแบบจําลอง
สถานการณ์มอนติ คาร์
โล 
Learning Outcome 

1. สามารถเขียนและ
วิเคราะห์ตัว
แบบจําลอง
สถานการณ์ได ้

3 1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของตัวแบบจําลอง
สถานการณ ์
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับตัวแบบจําลองสถานการณ์ 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 

14 บทที่ 9 ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ 
� ประโยชน์ของ

ทฤษฎีการตัดสินใจ 

� ตัวแบบการ

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ

1.1, 1.2, 
1.3 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ตัดสินใจการแสดง
ข้อมูล 

� ชนิดของการ
ตัดสินใจภายใต้
สภาวการณ์ต่างๆ 

� การตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะที่แน่นอน   

� การตดัสินใจ
ภายใต้สภาวะความ
เสี่ยง 

� การตดัสินใจ
ภายใต้สภาวะที่ไม่
แน่นอน 

Learning Outcome 
1. สามารถวิเคราะห์ตัว
แบบการตัดสินใจและ
สามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้างภายใต้
สภาวการณท์ี่แตกต่าง
กันได ้

สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

15 บทที่ 9 ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ (ต่อ) 
� ค่าคาดหวังของ

ผลตอบแทนกรณีที่มี
ข่าวสารสมบูรณ์ 

� ค่าคาดหวังของ
ข่าวสารสมบูรณ์ 

การใช้ Decision Tree 
ในการประเมินหาทาง
เลือกทีเ่หมาะสมและ
ทบทวนบทเรียนประเด็น
ที่ศึกษาในหัวขอ้ทฤษฎี
การตดัสินใจ การ
โปรแกรมเชิงเส้น การ
วิเคราะห์และควบคุม
การตดิตามงาน  ตัว
แบบจําลองสถานการณ์
และการพยากรณ์ 
Learning Outcome 
1. สามารถใช้แนวคิดการ

3 
 

1.ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
2.ใช้วิธกีารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมกีารแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ 

สื่อการสอน 
1. ตําราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชงิ
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
2. สื่อการ
สอน 
PowerPoint 
 

1.1, 1.2, 
1.3 

ผศ.ดร.
ประศาสน์ 
นิยม 
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สัปดาห์
ที ่

 

หัวขอ้การสอน / 
Learning Outcome 

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลอ้ง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ตัดสินใจในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทน
ภายใต้สภาพการณ์
ต่าง ๆได ้

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 
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2.แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรยีน / 
การตรงต่อเวลา /      
การแตง่กาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกตอ้ง/คุณธรรม
จริยธรรม 

 

1.1(1),1.1(3), 
1.1(4)  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่ งกายของ
นักศึกษาที่ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-15 
 

20% 

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

 

1.1(1), 1.1(3), 
1.1(4),  
2.1(1), 2.1(2) 
3.1(2) 
4.1(1), 4.1(2)   
5.1(1) 

1 . ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2.ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล  
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน 

เช่น  การมี ส่วนร่วมในกิจกรรมใน

ห้องเรียน พฤติกรรมการทํางานเป็น

ทีม  

 

1-15 
 

20% 
 

3. ประเมินจากแบบ

สอบประมวลความรู้

ทางด้านสถิติ เพื่อวัด

ค ว า ม เข้ า ใ จ ข อ ง

นักศึกษา 

2.1(1), 2.1(2) 
3.1(2) 
5.1(1) 

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล

ความรู้ทางด้านสถิติ เพื่อวัดความ

เข้าใจของนักศึกษา  

7-8 
 

20% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

2.1(1), 2.1(2) 
2.1(3),  
3.1 (1), 3.1 (2) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ขอ้สอบแบบปรนัย 

16 40% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
1. เอกสารและตําราหลัก 
ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2558). การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

สถิติสําหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2556).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุทธิมา ชํานาญเวช.  (2560).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ :  วิทยพัฒน์, บจก 
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.  2556.  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.  นครปฐมสํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสพชัย พสุนนท์.  (2553).  สถิติธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สรชัย พิศาลบุตร.  (2559).  Business Statistics สถิติธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญส่ว่าง.  (2551).  สถิติเพ่ือธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
Keller,Gerald.  (2008).  Statistics for Management and Economics.   (8th Edition).  Canada : 

Nelson Education, Ltd. 
Levin, R. I. and others.  (1992).  Quantitative approaches to management.  (8 th ed.).  New 

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

Applications.  (9th Edition). PEARSON US IMPORTS & PHIPES.  
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

 


