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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา  3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) Web Programming มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเว็บ ภาษามาตรฐานของเว็บ คุณสมบัติ
และความสามารถของค าสั่งภาษาที่ประมวลผลในฝั่งเครื่องลูกข่าย ภาษาที่ใช้ในการก าหนดรูปแบบการ
แสดงผล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เว็บ 

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี
และกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

    
 

                                                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                          พฤศจิกายน 2561 
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สารบัญ 
 

หมวด หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 34 
หมวด 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 34 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3652211 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การเขียนโปรแกรมเว็บ 
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Web Programming   

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ชวาลิน เนียมสอน 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ชวาลิน เนียมสอน      ตอนเรียน A1 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 

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

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดการพัฒนาเว็บ ภาษามาตรฐานของเว็บ  
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรก

รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ  
การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML CSS เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ส าหรับธุรกิจ 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเว็บและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    - 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดการพัฒนาเว็บ ภาษามาตรฐานของเว็บ คุณสมบัติและความสามารถของค าสั่งภาษาที่ประมวลผล
ในฝั่งเครื่องลูกข่าย ภาษาท่ีใช้ในการก าหนดรูปแบบการแสดงผล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บ 
การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บ 

Web development concept; web programming language standard; attribute and ability 
of commands that processing by the client; formatting and display language; using 
application software for web development; transfer the data to the server; web 
dissemination and promotion 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 75 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

-  อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
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-  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

ล าดับความส าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์
  1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
  1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     
1.2 วิธีการสอน 
         1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  
 2. ให้ท าโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการท ากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้งพฤติกรรม
การเรียน การท ารายงานกลุ่ม และการสอบ   
 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์

 2.1.5 รู้  เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้  ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
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 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 

 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2. การแบ่งกลุ่มท าโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 1.  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 3.  ประเมินผลจากการท ารายงานและการมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    
  3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
      3.2 วิธีการสอน 
 1.  บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2.  สาธิตวิธีการเขียนภาษา XHTML CSS การเพ่ิมลูกเล่นด้วย ภาษา Java การสร้างฐานข้อมูล การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP เพ่ือใช้ในการสร้างเว็บเพจ 
 3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าโครงการที่ก าหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากรายวิชา เพ่ือใช้ในการน า
เนื้อหาสาระความรู้ เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บเพจ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซต์ โดยประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจัดรูปแบบ ความ
สวยงาม  

2. ให้นักศึกษาท าโครงงานสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการ
ท าธุรกิจ โดยประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจัดรูปแบบ ความสวยงาม และเงื่อนไขอ่ืน ๆที่ผู้สอนก าหนด 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา       
     4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
      4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง

ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
      4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในรายวิชา 
 2. มอบหมายงานในรูปแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม        
กับสาระการเรียนรู้ 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. ประเมินตนเอง และเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 2. ประเมินโครงงงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 3. ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีสวนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน เป็นต้น 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่ มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 
 1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 2.  ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากการเนื้อหาที่ค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website เช่น 
www.w3school.com www.csszengarden.com/ http://css.maxdesign.com.au/ 
   5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากงานที่ให้ศึกษาค้นคว้า และ จากชิ้นงานกลุ่มและชิ้นงานเดี่ยว 
2. ประเมินผลจากการทวนสอบโดยการสอบปากเปล่า 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 

Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
1 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

- อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- ความหมายของ ISP 
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
- รูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
- ชื่อโดเมน (Domain Name) 
- เว็บ (Web) 
- เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ 
- สรุป 

Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
และระบบเครือข่าย  
ทักษะทางปัญญา 

4 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน าสือการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานการพัฒนา
เว็บไซต์เป็นกลุ่ม โดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชา เครือข่ายสังคมและ
การท าธุรกรรม หรือ รายวิชาอ่ืน ๆ ที่
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็น
รูปธรรม ก าหนดน าเสนอในสัปดาห์ที่ 
15 
 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต เว็บ เว็บเซิฟเวอร์  

2 บทที่ 2 มาตรฐานเว็บไซต์ (Web 
standards) 
- มาตรฐานเว็บไซต์ 
- ประโยชน์ของมาตรฐานเว็บ 
- โครงสร้างภาษา HTML ตามหลัก

มาตรฐาน 
- โครงสร้างสไตล์ชีทตามหลัก

มาตรฐาน 
- ความหมายของ Web 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Accessibility 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเว็บไซต์ 
- เครื่องมือส าหรับสร้างเว็บเพจ 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเว็บ 
โครงสร้างภาษา HTML เทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งกับเว็บไซต์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มี
มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานตามภาษา   
HTML ได้ 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ มาตรฐานเว็บ 

3 บทที่ 3 ภาษา HTML และ ภาษา 
XHTML 
- แนะน าภาษา HTML 
- ความหมายของ HTML  
- รูปแบบของภาษา HTML  
- โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML 
- กฎในการใช้ภาษา HTML 
- ความหมายของ XHTML 
- ความส าคัญของภาษา XHTML 
- โครงสร้างของเอกสาร XHTML 
- กฎในการใช้ภาษา XHTML 
- ข้อแตกต่างของภาษา XHTML และ 

HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
HTML และ XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ

สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ XHTML 

 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
4 บทที่ 4  การจัดรูปแบบเอกสารและ

ข้อความด้วยภาษา XHTML 
- การก าหนดหัวข้อเรื่อง (Headings) 
- การก าหนดเส้นแบ่งเนื้อหา 

(Horizontal Rule) 
- การก าหนดย่อหน้า (Paragraphs) 
- การก าหนดการข้ึนบรรทัดใหม่ (Line 

Break) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
 
  
 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ XHTML 

5 บทที่ 4  การจัดรูปแบบเอกสารและ
ข้อความด้วยภาษา XHTML (ต่อ) 
- การก าหนดรูปแบบข้อความ (Text 

Formatting) 
- การก าหนดการแสดงรายการ (Lists) 
- การก าหนดการเชื่อมโยง (Links) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ XHTML 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. นักศึกษาส่งความคืบหน้าโครงงาน
ออกแบบเว็บไซต์ครั้งที่ 1 (โครงร่าง
เว็บภาษา HTML) 
 
 
  
 

6 บทที่ 5  การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม ด้วยภาษา XHTML และ
การก าหนดค่าสีบนเว็บ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การแทรกรูปภาพ (Images) 
- การแทรกตาราง (Tables) 
- การสร้างแบบฟอร์ม (Forms and 

Input) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ด้วยภาษา 
XHTML และการก าหนดค่าสีบนเว็บ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่งภาษา 
HTML และ XHTML 

7 บทที่ 5  การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม ด้วยภาษา XHTML และ
การก าหนดค่าสีบนเว็บ (ต่อ) 
- การจัดองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ 

(Layouts) 
- การก าหนดค่าสีบนเว็บ 
- ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ 
- รหัสค่าสี 
- รูปแบบสี 
- การผสมสี 
- สีมาตรฐานของ HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ด้วยภาษา 
XHTML และการก าหนดค่าสีบนเว็บ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบคน้ข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่งภาษา 
HTML และ XHTML 

 

8 บทที่ 6  สไตล์ชีทเบื้องต้น 
- มาตรฐานของสไตล์ชีท 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท 
- โครงสร้างของไตล์ชีท (CSS Syntax) 
- การประกาศค าสั่งของสไตล์ชีท 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. สอบกลางภาค 
 
  
 

2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

9 บทที่ 6  สไตล์ชีทเบื้องต้น (ต่อ) 
- การประกาศค าสั่งของสไตล์ชีท แบบ 

ID และ Class 
- คุณสมบัติส าคัญของสไตล์ชีท 
- การเขียนค าอธิบายให้กับสไตล์ชีท 

(CSS Comments) 
- การก าหนดและอ้างอิงสไตล์ชีท 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 6. นักศึกษาส่งงความคืบหน้า
โครงงานออกแบบเว็บไซต์ก่อนที่จะ
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

 

10 บทที่ 7 การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ
ด้วยสไตล์ชีท 

- ความหมายของ Box Model  
- การควบคุมพ้ืนที่ว่างด้วย Margin 

และ Padding 
- การก าหนดขนาดเส้นขอบ 
- การก าหนดสีพ้ืนหลัง 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วยสไตล์ชีท 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

11 บทที่ 7 การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ
ด้วยสไตล์ชีท 

- การก าหนดความสูงและความกว้าง 
- การควบคุม Tab ด้วย Property 

“overflow” 
- การจัดต าแหน่งวัตถุด้วย Positioning 
- การจัดต าแหน่งวัตถุด้วย Float และ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

24 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Clear 

- การจัดต าแหน่งแนวนอน 
(Horizontal Align) 

- การน าทาง (Navigation) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วยสไตล์ชีท 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

12 บทที่ 8 การจัดรูปแบบเว็บด้วยสไตล์
ชีท 

- การตกแต่งพ้ืนหลัง (CSS 
Background)  

- การตกแต่งข้อความ (CSS Text) 
- การตกแต่งตัวอักษร (CSS Font) 
- การตกแต่งจุดเชื่อมโยง (CSS Link) 
- การตกแต่งรายการข้อมูล (CSS List) 
- การตกแต่งตาราง (CSS Table) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่ง CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บ 

13 บทที่ 9 JavaScript 
- ภาษา  JavaScript 
- ความแตกต่างระหว่าง Java และ 

JavaScript 
- ความสามารถของ JavaScript 
- ข้อจ ากัดของ JavaScript 
- การประมวลผลเอกสาร HTMLและ

ภาษา JavaScript 
- เครื่องมือส าหรับการพัฒนา 

JavaScript 
- องค์ประกอบพ้ืนฐานของ JavaScript 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การใช้งาน JavaScript บนเว็บเพจ 
- รูปแบบการเขียน  JavaScript 
- การประกาศตัวแปร 
- การรับและแสดงผลข้อมูล 
- การใช้ JavaScript ควบคุมการ

โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษา Java 
Script 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา Java ในการ
เพ่ิมฟังก์ชั่นการท างานให้กับเว็บไซต์ได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา Java 
Script 

14 บทที่ 10 การโอนย้ายข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่าย และการโปรโมท
เว็บไซต์ 
- การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย 

(Upload) 
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วย

โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search 
engine  

- Optimization : SEO) 
- การปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับการโป

รโมทเว็บไซต์ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโปรโมทเว็บ 
- การใช้งานแท็ก meta  
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กับโปรแกรมสืบค้น

ข้อมูล 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

29 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การตรวจสอบความผิดพลาดของ

ภาษา XHTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการน าข้อมูล
ขึ้นเว็บเซิฟเวอร์และการโปรโมทเว็บไซต์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ SEO เป็น
เครื่องมือในการโปรโมทเว็บไซต์ของตน
ให้ติดอันดับได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลการโปรโมท
เว็บไซต์ 

15 ผู้เรียนน าเสนอผลงานออกแบบกราฟิก
จาก 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  และท างาน
เป็นทีมได้ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีกระบวนการในการสื่อสาร
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
2. ผู้สอนประเมินผลงานร่วมกัน 
 

1. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1,1,1.2,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.  ตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1.1)  
1.มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรั บผิ ดชอบต่ อ
ต น เ อ ง  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.2) 
3. มีภาวะความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ (1.1.3) 
2 . เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.5) 
3 .สามารถวิ เคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.6) 
4 . มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.1.7) 
 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1) 

1. วัดและประเมินจากการ
จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8,15 
 

60% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
(2.1.2) 
3. สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและหรือ
ประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อก าหนด
(2.1.3) 
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและ
วิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 
(2.1.4) 
5. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง (2.1.5) 
6. มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาและหรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง  (2.1.7) 
7.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ

องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8) 

3. มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์และ
แสดงความ
คิดเห็น 
- การฝึกปฏิบัติ
จาก Tutorial 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ (3.1.1) 
2.สามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (3.1.2) 
3. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหา 
และความต้องการ
(3.1.3) 
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.1.4) 

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
เว็บไซต์ 
4. วัดและประเมินผลจากงาน
ฝึกปฏิบัติจาก Tutorials 

1-15 
 

15% 
 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1.สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลาย 
สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1.1) 
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท

1. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอโครงงานออกแบบ
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน (4.1.2) 
3.มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง 
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.1.3) 
4.มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (4.1.4) 

5. การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
น าเสนอ
รายงาน
ประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเว็บ
ในปัจจุบัน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ น าเสนออย่าง
เหมาะสม(5.1.3) 
3. สามารถใช้
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.1.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการการสร้าง
เว็บไซต์ ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

2-15 10% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

ชวาลิน  เนยีมสอน. (2561). การเขียนโปรแกรมเวบ็. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิก
ไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
Cameron. (2014). Colour for web design : apply colour confidently and create successful 

websites. London: UK. ILEX. 
Chapman, Cameron. (2014). Colour for web design : apply colour confidently and create 

successful websites. London: UK. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล (2559). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดว้ย JavaScript. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
จีราวธุ วารินทร.์ (2560). พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบบัสมบูรณ.์ 

กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย. 
ชาญชยั ศุภอรรถกร. (2561). สร้างเว็บแอพพลิเคชนั PHP MySQL+AJAX jQuery ฉบับสมบรูณ์. 

กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย. 
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2559). การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สหทัศน์ วชิระนภศุล. (2559). Responsive Web Design สรา้งเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุก

อุปกรณ.์  กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ  5 
 2) ด้านความรู้  ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ 10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 การประเมินผล  
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

- 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 
   - ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการน าเสนอผลงาน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     (เป็นรายวิชาใหม่เปิดสอนครั้งแรก) 
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ค าน า 
 

  รายละเอียดรายวิชา 3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Database Systems in 
Business) เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและ
แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัพันธ์ แบบจ าลองอี-อาร์ การบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาแอสคิวแอล การ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การบ ารุงรักษาและบริหาร
ฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงาน  หรือระบบธุรกิจต่างๆ 
ได้เป็นอย่างด ี

 รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การ
ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท ฤษฏีและ
กรณีศึกษาต่างๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการรายวิชาการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการท างานอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                             พฤศจิกายน 2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

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

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

8.2 ศูนย์ตรัง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

   วันที่จัดท า 8 พฤศจิกายน 2561 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

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

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาษาเอสคิวแอล ชุดค าสั่งในภาษาเอสคิวแอลในการจัดการข้อมูล
ในฐานข้อมูล  

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

1. เพ่ือปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 

2. เพ่ือปรับเนื้อหารายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

3. เพ่ือปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและแบบจ าลอง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัพันธ์ แบบจ าลองอี-อาร์ การบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาแอสคิวแอล การออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การบ ารุงรักษาและบริหารฐานข้อมูล  

Concepts of database system; database management system; architecture and data 
model; relational database; E-R model; normalization; SQL; database system design in 
business; database security systems; database maintenance and administration 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชาหรือหลักสูตร 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

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

ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

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

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

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

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึนเพื่อน าไปปรับแก้ไข 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระท าความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

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

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 พ.ย. 61) 

 7 

 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

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

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

รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

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

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี้ 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
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(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นการจัดการระบบ

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาใน
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

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

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

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

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
  (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
 (1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 (2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  (1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
  (2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  (3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

4 
 
 

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนอประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดของฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

2 
 

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

4 
 

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

3 
 

- หัวข้อการสอน 
แบบจ าลองฐานข้อมูล 
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

4 
 

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

4 
 

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

5-6 
 

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

8 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1. ต าราระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการท าการตลาดผ่านยู
ทูปได้ 

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

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML  

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

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

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

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนอข้อมูล 
12 - หัวข้อการสอน 

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

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

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

3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการบ ารุงรักษาและ
การบริหารฐานข้อมูล 

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

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

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

1, 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

เนื้อหาการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

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

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

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

1, 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม  ผลการเรียนรู้ทีไ่ด้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

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

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

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

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8 30 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรู้ทีไ่ด้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

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

(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2) 
 

สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบปลาย
ภาค 

16 30 

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

1-15 5 

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่าง
เป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3) 

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

 
1-15 

 
 

 
5 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรู้ทีไ่ด้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

- การ
น าเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว  
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1.  มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม(4.4) 

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

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

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

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างาน
ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม(5.4) 
 

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

 
 
 
 

1-15 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

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

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

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

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

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

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

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

Applications and Technologies. IGI Global. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

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

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

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน     

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

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

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

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



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 

 
 
 

รหัสวิชา 3652603 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่อ
งานธุรกิจ 

 (ภาษาอังกฤษ) Computer Network Systems and Telecommunication 
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อาจารยผูสอน   

ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน  คุมบํารุง 
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คํานํา 
 

 รายละเอียดรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพ่ืองานธุรกิจ (Computer 
Network Systems and Telecommunication for Business) รหัส 3652603 เปนการจัดทํารายละเอียด
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบเครือขาย เทคโนโลยีการสงผานขอมูล
ทางธุรกิจ สถาปตยกรรมเครือขาย สื่อกลาง โทโพโลยี อุปกรณเครือขาย โปรโตคอล ไอพีแอดเดรส 
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในงานธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทาง
ประยุกตใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ และเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการท่ีจะ
ประยุกตใชงานครือขายคอมพิวเตอรในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนรูได 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไข ฉบับนี้ใชประกอบใน
รายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพ่ืองานธุรกิจ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับ
สถานการณการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน  รวมถึงกิจกรรมท่ีเนนในเรื่องการนําความรูมา
ประยุกตใชจริงและความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนมากยิ่งข้ึน และเปนแนวทางท่ี
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งข้ึน    
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สารบัญ 
 

หมวด หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป 4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 6 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ 6 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 7 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 26 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 26 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3652602  ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพ่ืองาน

ธุรกิจ 
                                      (ภาษาอังกฤษ)  Computer Network Systems and 

Telecommunication for Business 

2. จํานวนหนวยกิต 
    3(2-2-5) หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง 
    4.2 อาจารยผูสอน    ผศ.สุภารัตน  คุมบํารุง ตอนเรียน A1  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    - 

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

8. สถานท่ีเรียน 
    อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
วันท่ีจัดทํา 20 พฤศจกิายน 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบ มีความรูและเขาใจเก่ียวกับการสื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบ

เครือขาย 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณท่ีใชในการสื่อสารและระบบการสงขอมูลใน

รูปแบบตาง ๆ 
3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
4. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในสถาปตยกรรมของระบบเครือขายและรูปแบบการสื่อสารขอมูล 
5. เพ่ือใหนักศึกษา สามารถนําหลักการสื่อสารขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานธุรกิจได 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาเก่ียวกับแนวโนมของเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล และระบบเครือขาย 
- ปรับใหมีกิจกรรมการเรียนท่ีสอดคลองตอศักยภาพของผูเรียนและผลลัพธจากการเรียนรูรายวิชา 
- ปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีผูเรียนไดรับในแตละดาน  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  

หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบเครือขาย เทคโนโลยีการสงผานขอมูล
ทางธุรกิจ สถาปตยกรรมเครือขาย สื่อกลาง โทโพโลยี อุปกรณเครือขาย โปรโตคอล ไอพีแอดเดรส 
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
Foundation of data communication and computer network; business data transmission 
technology; network architecture; media; topologies and network elements; protocol; IP 
addressing; wired network technology; wireless network technology; computer network 
systems security; apply computer network systems and telecommunication in business 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชม. ตอภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนท่ีไมสามารถ
ทํ าการสอน ได  ห รื อ
ตาม ท่ีผู เ รี ยนร อ งขอ 
เ พ่ื อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

30 ชม. ตอภาค
การศึกษา 

 

5 ชม. ตอสัปดาห 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

-  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ/หลักสูตร 
-  อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ

ผูเรียน  โดยมีการนัดหมายลวงหนา  (เฉพาะรายท่ีตองการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 (1)  ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอและลําดับ

ความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีสรางสรรค 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
 (6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน  
ใหทํากิจกรรมหรือกรณีศึกษาท่ีตองประยุกตความรูในวิชากับปญหาจริง โดยใหนักศึกษาทําเปน

กลุมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางท่ีทําโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเนน
ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีในกลุม ความถอมตนและความมีน้ําใจตอ
เพ่ือนรวมงาน และความซ่ือสัตย 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหวางการจัดการเรียนการสอนใชวิธีการสอนในขอ (2) 
ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ
หรือปรับกิจกรรมใหเหมาะสมมากข้ึน 
2. ความรู 
    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

 (1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
     (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
     (7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 
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 (8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
    2.2  วิธีการสอน  

บรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบ
ระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู
รายวิชา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคดวยขอสอบ 
(2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
(3) ผลงานการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา    

 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลประเด็นปญหาและความตองการ 
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

   3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานเก่ียวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารกับธุรกิจ และ

นําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 การฝกปฏิบัติ การทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะห
และการประยุกตความรูท่ีศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนท่ีไดศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1) สามารถสื่ อสาร กับกลุ มคนหลากหลาย  สามารถสนทนา ท้ั งภาษา ไทย  และ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆใน
กลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

      (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 (4) มีความรบัผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 
  (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอม

ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
  (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
(1) ใหทําโครงการรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ีกําหนด 
(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ 
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนรายวิชาท่ีเรียน ในระหวางทําการสอน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
(2) ประเมินรายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง 

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือนําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดทํารายงาน 
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

1 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 
- หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารขอมลู 
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- องคประกอบของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- ประเภทของระบบเครือขาย 
- ประโยชนของระบบเครือขาย 
- การพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ
เครือขาย 
- กรณีศึกษา: ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจLearning Outcome 
ความรู 

- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบ
เครือขาย 

ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห

และสรุปประเด็นเก่ียวกับการสื่อสารขอมูล
และองคประกอบของระบบเครือขายได 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 1.แนะนําเน้ือหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา  
การเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2.ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
ทํากรณีศึกษา 

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

1 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญ
เก่ียวกับรูปแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และโทรคมนาคมได 

2 เทคโนโลยีการสงผานขอมลูทางธุรกิจ 
- การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจ 
- เทคโนโลยีการสงผานขอมูลทางธุรกิจ 
- การสงผานขอมลูทางธุรกิจภายในองคกร 
- การสงผานขอมลูทางธุรกิจภายนอกองคกร 
- ความสูญเสียสัญญาณระหวางการสงผาน
ขอมูล 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใช

เทคโนโลยีการสงผานขอมลูทางธุรกิจ 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่วกับเทคโนโลยี

การสงผานขอมูลทางธุรกิจ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุป

ประเด็นปญหาเทคโนโลยีการสงผานขอมูล
ทางธุรกิจ 

ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.แนะนําเน้ือหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา  
การเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2.ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

3. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
ทํากรณีศึกษา 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. PowerPointประกอบการ
สอน 

1 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน

ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญ
เทคโนโลยีการสงผานขอมลูทางธุรกิจได 

3 สถาปตยกรรมเครือขาย 
- แบบจําลองเครือขาย 
- แบบจําลอง OSI 
- ช้ันสื่อสารในแบบจําลอง OSI 
- แบบจําลอง TCP/IP 
- ชั้นส่ือสารในแบบจําลอง TCP/IP 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา ในการสงงานท่ี
มอบหมาย และการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สถาปตยกรรมเครือขาย 
ทักษะทางปญญา 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณศีึกษา 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

1. PowerPointประกอบการ
สอน 

2. เอกสารประกอบการสอน 

2,4 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาสถาปตยกรรม
เครือขาย 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญ
เก่ียวกับสถาปตยกรรมเครือขาย 

4 สื่อกลางสงขอมลู 
- สื่อกลางแบบมีสาย 
- การทําสายสัญญาณและการเขาหัว RJ45  
- สื่อกลางแบบไรสาย 
- การพิจารณาสื่อกลางสงขอมูล 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สื่อกลางสงขอมลู 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับสือ่กลางสง
ขอมูล 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ใหนักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

4. สาธิตเก่ียวกับการทําสายสญัญาณขอมูล 
UTP 

5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทําสายสญัญาณ
ขอมูล UTP 

 
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. ตัวอยางสายสญัญาณ
ขอมูล 

2 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 

5 โทโพโลย ี
- การเช่ือมตอเครือขาย 
- รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
- เครือขายทองถ่ิน (LAN) 
- เครือขายบริเวณกวาง (WAN) 
- เครือขายแบบเพียรทูเพียร 
- เครือขายแบบไคลเอนทเซริฟเวอร 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบ
การเช่ือมตอเครือขาย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหารูปแบบการเช่ือมตอ
เครือขาย 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ใหนักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

 

1. ตัวอยางสาย UTP  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. สื่อมัลตมิีเดยี 

1,2,3 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

6 อุปกรณเครือขาย 
- การดเครือขาย 
- ฮับ 
- สวิตซ 
- เราทเตอร 
- โมเด็ม 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารยยกตัวอยางการใชอุปกรณ
เครือขาย 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 

2 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบสงงานท่ี
มอบหมายตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
อุปกรณเครือขาย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นสําคญัเก่ียวกับการเลือก
อุปกรณเครือขาย 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 

 

7 โปรโตคอล 
โปรโตคอลในช้ันสื่อสารเครือขาย 
โปรโตคอลในช้ันสื่อสารทรานสปอรต 
โปรโตคอลในชั้นส่ือสารแอปพลิเคชันLearning 
Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
โปรโตคอล 
ทักษะทางปญญา 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารยใหนักศึกษาดูคลิปวีดิโอเก่ียวกับ
โปรโตคอล 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

4 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับโปรโตคอล 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 

8 ไอพีแอดเดรส 
- การกําหนดตําแหนงท่ีอยูใน IPv4 
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใชคลาส 
- การแบงเครือขายยอย 
- ซับเน็ตมาสก 
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบไมใชคลาส 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
กําหนดตําแหนงท่ีอยูในระบบเครอืขาย และ
การแบงเครือขายยอย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นเก่ียวกับการกําหนดตําแหนง
ท่ีอยูในระบบเครือขาย และการแบงเครือขาย
ยอย 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารยสาธิตการคํานวณเก่ียวกับการ
กําหนดตําแหนงท่ีอยูในระบบเครอืขาย 
และการแบงเครือขายยอย 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

4. การทดสอบความรู 
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3,5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

 15 



มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 

9 แอดเดรสซับเน็ต 
- การคํานวณหาแอดเดรสซับเน็ต 
- เครือขายไอพีภายใน 
- การกําหนดตําแหนงท่ีอยูใน IPv6 
- เครือขายไอพีภายใน 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
คํานวณหาแอดเดรสซับเน็ต 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการคํานวณหา
แอดเดรสซับเน็ต 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญ
เก่ียวกับการคํานวณหาแอดเดรสซบัเน็ต 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารยสาธิตเก่ียวกับการคํานวณหา
แอดเดรสซับเน็ต 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3,5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

 16 



มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

10 เทคโนโลยีเครือขายแบบมสีาย 
- อีเธอรเน็ต 
- โทเคนริง 
- FDDI 
- การออกแบบเครือขายแบบมสีาย 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีเครือขายแบบมสีาย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับเทคโนโลยี
เครือขายแบบมสีาย 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญ
เก่ียวกับเทคโนโลยเีครือขายแบบมีสาย 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน  

2. สาธิตเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point โดยใช
สาย UTP 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเช่ือมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point โดยใช
สาย UTP 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

11 เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย 
- เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย 
- องคประกอบของเครือขายแบบไรสาย 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 

5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

 17 



มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- มาตรฐานเครือขายไรสาย 
- การออกแบบเครือขายแบบไรสาย 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชเทคโนโลยี
เครือขายแบบไรสาย 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญใน
การใชงานเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย 

2. สาธิตเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point แบบ 
Adhod 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเช่ือมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point แบบ 
Adhoc 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

 

3. เอกสารประกอบการสอน 

12 ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

- หลักการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
- ภัยคุกคาม 
- การเขารหสัและการถอดรหัสขอมูล 
- เครื่องมือสําหรับการรักษาความปลอดภัยใน

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ใหนักศึกษาดูวีดิโอเก่ียวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

 18 



มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- แนวทางปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภยัในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

13 การจัดการระบบเครือขาย 
- ขอขัดของในระบบเครือขาย 
- การจัดการบัญชีผูใชงานในระบบเครือขาย 
- กาจัดการทรัพยากรในระบบเครอืขาย 
- การจัดการรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือขาย 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการระบบเครือขาย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการจัดการเครือขาย
คอมพิวเตอร 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ใหนักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

14 เครื่องมือสําหรับการดูแลระบบเครือขาย 
- คําสั่งท่ีใชสําหรับตรวจสอบระบบเครือขาย 
- เครื่องมือท่ีใชสําหรับวิเคราะหขอมูลใน
เครือขาย 
- เครื่องมือท่ีไชวิเคราะหสายสญัญาณ 
- เครื่องมือท่ีใชวิเคราะหเครือขายไรสาย 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องมือสําหรับการดูแลระบบเครือขาย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชงานระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเดน็สําคัญ
เก่ียวกับเครื่องมือสําหรับการดูแลระบบ
เครือขาย 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน  

2. สาธิตเก่ียวกับการใชคําสั่งสําหรบัการ
ตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการ 
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ  
5. อาจารยผูสอนนํานักศึกษาไปศกึษาดูงาน

ระบบเครือขายของลํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ 

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3,5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 

15 การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
- เทคโนโลยคีลาวดคอมพิวติ้ง 
- เทคโนโลยโีทรศัพทมือถือ 

4 1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารยใหนักศึกษาดูคลิปวีดิโอเก่ียวกับ
โปรโตคอล 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

5 ผศ.สภุารตัน 
คุมบํารุง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน / Learning Outcome 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

 

- เทคโนโลยเีก่ียวกับเครือขายสังคม 
- การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชงานระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเตมิจากการ
สืบคนขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญเก่ียวกับการประยุกตระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในงานธุรกิจ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นท่ีสนใจ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีสวน
รวมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนัก ในคุณคา 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
(1.1) 
2.มีวินัย ตรงตอเวลา 
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. มีภาวะความเปนผูนํา 
และผูตาม สามารถทํางาน
เปนทีมสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับ 
ความสําคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธิ รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกร และสังคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกร และสังคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลา
ท่ีมอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการ
สงงานตามขอกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ท่ีไดรับมอบหมายและการ
แกไขงานท่ีมีขอบกพรอง
โดยไมนําผลงานของผูอ่ืน
มาเปนของตน 
4 . วัดและประเมินจาก

ความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน
และการชวยแนะนําในสิ่งท่ี
เปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพ่ือนรวมชั้นเรียนเพ่ือ
สรางกระบวนการเรียนรู
รวมกัน 

1-15 
 

5% 

2. การฝก
ปฏิบัติทํา
สายสัญญาณ 
UTP และการ
ทดสอบ 

ความรู 
1. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา (2.1) 

1. วัดและประเมินจากผล
การฝกปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองคความรู โดยการ

4,8,11,12 
 

60% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจ และอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ัง
ประยุกตความรู ทักษะ 
และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา (2.2) 
3.สามารถวิเคราะห 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอรใหตรง
ตามขอกําหนด (2.3) 
4.สามารถติดตามความ
กาว หนาทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร 
(2.4) 
5.รู เขาใจ และสนใจ
พัฒนาความรู ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง (2.5) 
6.สามารถบูรณาการ
ความรูในท่ีศึกษากับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ (2.8) 

สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
 

3 มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะหแสดง
ความคิดเห็น 
รวมท้ังรวม
อภิปรายกลุม 
 

ทักษะทางปญญา 
1. คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และอยางเปนระบบ (3.1)  
2. สามารถสืบคน ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ
เพ่ือใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค (3.2)  
3. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะหและสรุปผล
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ (3.3) 

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นตอกรณีศึกษา 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน 
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เก่ียวกับประเด็นการใช
ระบบเครือขายในงาน
ธุรกิจ 

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

4 สามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไข
ปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม (3.4) 

4. การ
นําเสนอ
ผลงานท่ีไดรับ
มอบหมายท้ัง
งานกลุมและ
งานเดี่ยว 

 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ส า ม า ร ถ ใ ห ค ว า ม
ชวยเหลือ และอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก ก า ร
แ ก ป ญห า สถ า น ก า รณ
ตางๆในกลุมท้ังในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน(4.2) 
2.  มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง และ
รั บ ผิดชอบงาน ในก ลุ ม 
(4.4) 
3. ส า ม า ร ถ ใ ห ค ว า ม
ชวยเหลือ และอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก ก า ร
แ ก ป ญห า สถ า น ก า รณ
ตางๆในกลุมท้ังในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน (4.5) 
4. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู ท้ังของ
ตนเอง และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง (4.6) 

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

15 10% 
 

5.การติดตาม 
การคิด การ
วิเคราะห และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็นสําคัญ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช
เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูใน

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญดาน
การประยุกตใชระบบ

1-15 10% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

ดานการ
ประยุกตใช
ระบบ
เครือขายและ
สื่อสังคม
ออนไลนใน
งานธุรกิจ 

ปจจุบันตอการทํางานท่ี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
(5.1) 
2.สามารถแนะนําประเด็น
การแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดง 
สถิติประยุกตตอปญหาท่ี
เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
(5.2) 
3. สามารถส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา 
และการเขียน เลือกใช
รูปแบบของส่ือการ
นําเสนออยางเหมาะสม 
(5.3) 
4. สามารถใชสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีส่ือสารอยาง
เหมาะสม (5.4) 

เครือขายและสื่อสังคม
ออนไลนในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบคน เทคนิคการ
นําเสนอโดยใชทฤษฎี การ
เลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตรและสถิติท่ี
เก่ียวของไดอยางเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงขอจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือน
รวมชั้นและอาจารยผูสอน
รายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
สุภารัตน คุมบํารุง (2561). ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพ่ืองานธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ    
 จตุชัย แพงจันทรและอนุโชต วุฒิพรพงษ. (2555). เจาะระบบ Network 3rd Edition. นนทบุรี: ไอ
ดีซี. 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ. (2552). เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ด 
ดูเคชั่น. 
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
Peter L Dordal. (2018). An Introduction to Computer Networks. Department of Computer 

Science. Loyola University Chicago. 
 . (2014 ). Data Communication and Computer Network. Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. 
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Noor Al-Deen, H.S., & Hendricks, J.A..  (2012). Social Media: Usage and impact. MD: 
Lexington Book. 

Whiteman M.E. & Mattord H.J.. (2013). Management of Information Security (4th ed.). Ma: 
Course Technology Cengage Learning. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผานสื่อสังคมออนไลนหรือเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา 

 2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 เกณฑการวัดผล  
 คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ท้ัง 5 ดาน แบงได ดังนี้  
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ   5 
 2) ดานความรู  รอยละ 60 
 3) ดานทักษะทางปญญา รอยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  รอยละ  10 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  รอยละ  10 
     และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 การประเมินผล  

ระดบัคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช (Fair) 2.0 60-69 
D+ ออน (Poor) 1.5 55-59 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- การฝกปฏิบัติการเก่ียวกับสื่อกลางในการสื่อสารขอมูล การเชื่อมตอระบบเครือขาย เครื่องมือท่ีใช

ในการจัดการเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูในหองเรียนเพ่ิมข้ึน 
- ปรับกลยทุธการสอน และการบูรณาการความรู เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน 
- ศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนใหสอดคลอง 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน  
- การตรวจผลงานของนักศึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุม  
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใชเครื่องมือของหลักสูตร 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 
4 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201 เพ่ือ 
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป 
องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญ
ต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี  และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึง
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้ 

เอกสารรายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

        ผู้จัดท า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

                                                                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

      12 ตุลาคม 2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)    การจัดการเชิงกลยุทธ์  
                                             (ภาษาอังกฤษ) Strategic Management   
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)   หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง  ไขว้พันธุ์ 
    อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา  ตอนเรียน C1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
     อาคารเรียนรวม ชั้น 5 หอ้ง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    12 ตุลาคม 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางกล

ยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได ้
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจ และน าเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะในการด าเนินงานของ

ธุรกิจได้ 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC) หรือเขียนแผนธุรกิจได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  มีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้ในการท างานในองค์กรเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง     
2.2 มีการก าหนด Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมแบบ
กลุ่ม 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ตัวแบบ  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งใน
แง่การก าหนดกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่ สังคม บริษัท 
ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การก าหนดและตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับ และ
รวมถึงการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดวางระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และการควบคุม
ตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้น าแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการด าเนินกลยุทธ์ทุกระดับ 
 Models, concepts, principles, theories, processes, tools and techniques for 
formulation and implementation strategies at all levels such as social, corporate, business 
and functional. Tools and techniques relating to environment analysis; industry analysis; 
competition analysis; decision making in strategies alternatives and organization structure; 
control system that focus on cultural and self-control; development team leadership that 
correspond to the strategies at all levels  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย เพ่ือให้มี

ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(90 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา) 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันและเวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้อาจก าหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
    1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

     1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
      1.2 วิธีการสอน 

 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างเรียน  มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มเพ่ือพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
 การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน

งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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     2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 2.1.5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

      2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 

    2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
      2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
    2.2 วธิีการสอน 

(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 
เป็นต้น  

(2)  การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
(3)  การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่มให้กับนักศึกษา  

    2.3 วิธีการประเมินผล     
(1)  การวิเคราะห์ผลการท างานเดี่ยว/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย  
(2)  ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    

 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
    3.2 วธิีการสอน 

(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาของธุรกิจ  

    3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การวิเคราะห์ผลการท ากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย  
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา

และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
มอบหมายให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ

การร่วมกันอภิปรายหรือน าเสนองานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือน าเสนอ
งานกลุ่ม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา     

 5.1.1. มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 5.1.2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

         5.1.4   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และท ารายงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา 

(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.3 วธิีการประเมินผล       
 ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 - หัวข้อการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 
  - ความหมาย ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  - ลักษณะและกระบวนการการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
- Learning Outcome 
เกิดความเข้าใจภาพรวมของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจใช้ใน
การแข่งขัน  

3 1. อธิบายแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)  
2. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
3. ให้ผู้เรียนค้นคว้าข่าวการด าเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจเพ่ือน าเสนอและ
วิเคราะห์สัปดาห์ละ 3-4 คน 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. รายละเอียดของ
รายวชิา (มคอ.3) 
4. ข่าวธุรกิจ 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 
  

2 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ

1. ต ารา 
2. PowerPoint  

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

องค์การ 
  - ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 
  - ประเภทสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การได้  
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ของตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกได้ 

สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การ  
3. น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดท าตาราง
สรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พร้อม
น าเสนอ 

3. กรณีศึกษา 
 

3 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
  - การวิเคราะห์การแข่งขันและแรง
กดดัน 5 ประการในอุตสาหกรรม 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

  - การวิเคราะหโ์ครงสร้างอุตสาหกรรม
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตอุตสาหกรรม 
  - การวิเคราะหต์ าแหน่งการแข่งขันด้วย
กลุ่มกลยุทธ์ 
  - ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการแข่งขัน 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่างๆโดยใช้แนวคิดแรง
กดดัน 5 ประการได้  
2. วิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งการ
แข่งขันด้วยกลุ่มกลยุทธ์ได้ 

ภายในที่มีต่อองค์การ 
3. น าเสนอผลการวิเคราะห์มาจัดท า
ตารางสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายในพร้อม
น าเสนอ 
4. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

4 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ 
  - การวิเคราะหต์ามสายงาน ห่วงโซ่
คุณค่า และโครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์ 
  - การประเมินผลการวิเคราะห์

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายในที่มีต่อองค์การ  

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
องค์การตามสายงาน ห่วงโซ่คุณค่า และ
โครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์ได้ 
2. น าเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยภายในได้ 

3. น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดท าตาราง
สรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พร้อม
น าเสนอ 
4. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
 

5 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดทิศทางขององค์การ 
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของ
องค์การ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
- Learning Outcome 
ก าหนดทิศทางขององค์การโดยระบุ
วิสัยทัศน์พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
จากเว็บไซต์ขององค์การต่างๆ พร้อม
น าเสนอ 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ปรัชญา  
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของ
องค์การต่างๆ 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

6 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ 
  - จุดมุ่งหมายของการก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์การได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

  - กลยุทธ์พื้นฐานระดับองค์การ 
  - เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์ระดับองค์การ 
- Learning Outcome  
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์การที่องค์การ
ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละสถานการณ์
ได้ 

เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การพร้อม
น าเสนอ 
 

 

7 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ (ต่อ) 
  - เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์ระดับองค์การ ได้แก่ SWOT 
TOWS Matrix BCG Model GE Model 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์ SWOT แมททริกซ์ TOWS 
และผังBCG พร้อมเสนอกลยุทธ์ที่องการ
ควรใช้ได้ 
2. วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโดยใช้ GE Model 
ได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT 
จัดท า TOWS Matrix วิเคราะห์ BCG 
Modelจากกรณีศึกษา พร้อมน าเสนอ 
3. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโดยใช้ 
GE Model 
 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

8 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  - การเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  - การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้วยหลัก 3C’s 
  - กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของพอร์ท
เตอร์ 
- Learning Outcome 
เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันท่ัวไปของ
พอร์ท-เตอร์เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
การด าเนินงานขององค์การที่ใช้กลยุทธ์
ความเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า การสร้าง
ความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาด
เป้าหมายโดยเฉพาะ พร้อมน าเสนอ 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

9 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
  - แนวคิดของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
  - ประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
- Learning Outcome 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
4. คลิป VDO 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

วิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์ระดับหน้าที่ท่ี
เหมาะกับสภาพแวดล้อมขององค์การได้ 

ต่างๆ ขององค์การ พร้อมน าเสนอ 
 

10 - หัวข้อการสอน 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
  - แนวความคิดในการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 
  - ขัน้ตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- Learning Outcome 
อธิบายขั้นตอนและยกตัวอย่างวิธีการน า
กลยุทธ์ไปปฎิบัติขององค์กรได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการก าหนดกล
ยุทธ์โดยใช้โจทย์เป็นกรณีศึกษา 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

11 - หัวข้อการสอน 
การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
  - แนวคิดและกระบวนการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ 
  - เครื่องมือในการควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ์ 
- Learning Outcome 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าและน าเสนอ
บทความวิจัย/บทความวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้เกณฑ์ด้านการเงิน หลักการบริหาร
ตามวัตถุประสงค์ (MBO) ตัวแบบ 
Balanced Scorecard และการ

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. บทความวิจัย 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

น าเสนอวิธีการควบคุมและประเมินกล
ยุทธ์ขององค์การโดยใช้เกณฑ์ด้านการเงิน 
MBO BSC และ Benchmarking ได้ 

เปรียบเทียบ Benchmarking พร้อม
น าเสนอ  
 

12 - หัวข้อการสอน 
การจัดท าแผนธุรกิจ/Business Model 
Canvas (BMC) 
-  การจัดท า Business Model Canvas 
(BMC) 
  - องค์ประกอบของการจัดการแผน
ธุรกิจ 
- Learning Outcome 
จัดท า Business Model Canvas (BMC) 
/แผนธุรกิจได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนจัดท า Business 
Model Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ เพ่ือ
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. ตัวอย่าง Business 
Model Canvas 
(BMC)/แผนธุรกิจ 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

13 - หัวข้อการสอน 
ผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้น า
กับผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 
-. บอกคุณลักษณะของผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าและน าเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

-. บอกองค์ประกอบของการเป็นผู้น าเชิง 
กลยุทธ์ได้ 
- Learning Outcome 
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผู้น ากับผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็น
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 

พร้อมอภิปราย 
3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดท า 
Business Model Canvas (BMC) /
แผนธุรกิจ 
 

14 - หัวข้อการสอน 
จริยธรรมทางธุรกิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
  - องค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ 
  - ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
- Learning Outcome 
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์การหาก
ด าเนินงานโดยไม่มีจริยธรรมหรือละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าตัวอย่าง
องค์การที่มีและไม่มีจริยธรรมในการ
ด าเนินงาน หรือองค์การที่มีและไม่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อ
องค์การนั้นๆ 
3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดท า 
Business Model Canvas (BMC) /

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
4. คลิป VDO 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

แผนธุรกจิ 

15 - หัวข้อการสอน 
การน าเสนอแผนธุรกิจ/Business 
Model Canvas (BMC) 
- Learning Outcome 
1.จัดท าและน าเสนอBusiness Model 
Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3 1. ผู้เรียนน าเสนอ Business Model 
Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ พร้อมตอบ
ข้อซักถาม 
2. ประเมินผลการจัดท า Business 
Model Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ 
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและกับผู้เรียน 
3. ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และให้
ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. แบบประเมินผล 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 
 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

การเข้าเรียน และการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ในชั้นเรียน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,  
4.1.2 
5.1.3, 5.1.4 

- การเข้าเรียนตรงเวลา  
- การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่  
1-15 

 

10% 

การวิเคราะห์
กรณีศึกษา  
และ/หรืองานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมาย  

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

- การส่งงานตรงเวลา  
- คุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่  
2-4, 6-9, 14 

สัปดาห์ที่  
5, 10-11, 13 

20% 
 
 

การทดสอบย่อย 2.1.1, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.8  
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.6 
5.1.2 

- คะแนนจากการสอบ สัปดาห์ที่  
5, 10 

10% 
 
 

การจัดท าแผนธุรกิจ/
Business Model 
Canvas (BMC)  

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

- การส่งงานตรงเวลา    
- คุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่  
12-15 

20% 
 

สอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.8  
3.1.2 

- คะแนนจากการสอบ
ปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 16 40% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
    ธนากร ปักษา. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    พิบูล ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Positioning Magazine Online 
 เพจ K SME/kasikornbank.com 
 หนังสือพิมพ์ธุรกิจออนไลน์ 
 นิตยสาร Marketeer  นิตยสาร Brandage  
 รายการ SME ตีแตก 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 2.2 การจัดท าแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC) 
 2.3 การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 
 2.4 ผลการสอบปลายภาค ทั้งนี้ข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาร่วมกับผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 


