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คานา
รายละเอียด วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3652206 เป็น
การจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ หลักสูตร
บริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ ในหมวดวิช าเฉพาะด้าน โดยงเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญ ของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ การ
สร้างแบบจาลองกระบวนการทางานและแบบจาลองข้อมูล การออกแบบการนาเข้าและส่งออกข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมู ล การทดสอบ การติด ตั้ง การบ ารุงรักษา และการประเมิ นประสิ ท ธิภ าพของระบบ
สารสนเทศ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652206 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Information Systems Analysis and Design
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบารุง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
24 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
3) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจที่จะนาไป
ประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระรายวิชาเกี่ยวกับแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา
- ปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ธุ ร กิ จ การวางแผน การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและก าหนดความต้ อ งการของระบบสารสนเทศ การสร้ า ง
แบบจ าลองกระบวนการทางานและแบบจาลองข้อมูล การออกแบบการน าเข้าและส่ งออกข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมู ล การทดสอบ การติด ตั้ง การบ ารุงรักษา และการประเมิ นประสิ ท ธิภ าพของระบบ
สารสนเทศ
Information system definition and importance; principles of business information
systems development; information systems planning; problems analysis and requirement
specification; process modeling and data modeling; data input and output design;
database design; testing, implementation, maintenance; and information systems efficiency
assessment
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชม. ต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
การศึกษา
ท าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบท วน ความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชม. ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร/ช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ให้ทาโครงงาน หรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทาเป็น
กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทาโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้าใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน และความซื่อสัตย์
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2)
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
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 (4) สามารถติ ด ตามความก้าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิ ป รายประเด็น ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปราย
โต้ ต อบระหว่ า งอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา การท างานโครงงาน การน าเสนอรายงาน และการวิ เคราะห์
กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
(2) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ประเมินผลการทาโครงงานวิเคราห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาทาโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจที่สนใจ
ตามขั้นตอนวิธีที่ได้ศึกษาตามสาระการเรียนรู้รายวิชา และนาเสนอผลงานในรูปของการจัดนิทรรศการ
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา รวมถึงผลโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
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 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ให้ทาโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กาหนด
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทาการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทางานส่ง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึ ก ษาค้ น คว้าด้ ว ยตนเอง จาก website สื่ อ การสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือนาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทาโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- ความหมายของระบบ
- ประเภทของระบบ
- ระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
- ประเภทของระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศและธุรกิจ
- กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์ระบบ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบ
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1

ผู้สอน
4(1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1

4(1)

ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจได้
2

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ
ในการพัฒนาระบบ
- วิธีการพัฒนาระบบ
- วงจรการพัฒนาระบบ
- หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบ
- ปัจจัยในการพัฒนาระบบให้ประสบ
ความสาเร็จ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินธุรกิจ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4
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สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การกาหนดปัญหา
- การศึกษาความเป็นไปได้
- การเขียนรายงานข้อเสนอ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่ง

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
1. ตัวอย่างรายงานข้อเสนอ
ประกอบการสอน
2. PowerPointประกอบการ
2.ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกาหนดปัญหา ศึกษา
สอน
ความเป็นได้ และเขียนรายงานข้อเสนอ 3. เอกสารประกอบการสอน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2

4(1)

งานที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
วางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวางแผนโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญด้าน
การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้
การบริหารโครงการ
- การบริหารโครงการ
- ปัจจัยที่กาหนดความเสี่ยงของโครงการ
- การควบคุมและติดตามงานในโครงการ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
บริหารโครงการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบริหารโครงการ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2

4(1)
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
5
การวิเคราะห์ระบบ
- การวิเคราะห์ระบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ความต้องการของ
- ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เทคนิคการรวบรวมความต้องการ
- แบบจาลองกระบวนการ
- แบบจาลองข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
1. ตัวอย่างแผนภาพก้างปลา
ประกอบการสอน
2. PowerPointประกอบการ
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพก้างปลา
สอน
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
3. เอกสารประกอบการสอน
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแผนภาพ
ก้างปลา
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1,2,3

ผู้สอน
4(1)

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่
6

7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แบบจาลองกระบวนการ
- แบบจาลองกระบวนการทางานของระบบ
- แผนภาพกระแสข้อมูล
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล
- กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานที่
มอบหมายตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
แบบจาลองกระบวนการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสาคัญของการสร้าง
แบบจาลองกระบวนการได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
แผนภาพกระแสข้อมูล
การแตกระดับแผนภาพกระแสข้อมูล
แผนภาพบริบท
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลของระบบในธุรกิจ และมอบหมาย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในธุรกิจต่าง ๆ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. ตัวอย่างแผนภาพกระแส
ข้อมูล
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับล่างของระบบในธุรกิจ
3. และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

1. ตัวอย่างแผนภาพกระแส
ข้อมูล
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1,2,3

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

4(1)

14

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
คาอธิบายการประมวลผล
- วัตถุประสงค์ของการเขียนคาอธิบายการ
ประมวลผล
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ผังการตัดสินใจแบบต้นไม้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง
ของระบบในธุรกิจ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนคาอธิบายการ
ประมวลผลคา
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตริ เขียนคาอธิบาย
การประมวลผลคาในรูปแบบต่าง ๆ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. ตัวอย่างการเขียน
คาอธิบายการประมวลผล
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ตารางการตัดสินใจ
- ตัวอย่างการเขียนคาอธิบายการประมวลผล
ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
เขียนคาอธิบายการประมวลผล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนคาอธิบายการ
ประมวลผล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
- แบบจาลองข้อมูล
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
- แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
- เอ็นติตี้
- ความสัมพันธ์
- แอตทริบิวต์
Learning Outcome
ความรู้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

ซักถามในประเด็นที่สนใจ
5. การทดสอบความรู้

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. ตัวอย่างการเขียนอีอาร์
ไดอะแกรม
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

16

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
ด้านการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูล
ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล
- ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูล
- การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการแปลงอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติแปลงอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

17

มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
11
การทาบรรทัดฐานข้อมูล
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการทาบรรทัด
ฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญด้าน
การทาบรรทัดฐานข้อมูล
12
การออกแบบระบบ
- เป้าหมายของการออกแบบระบบ
- การจัดหาระบบ
- การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
- การออกแบบฐานข้อมูล
- การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์
- การออกแบบนาเข้า

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการทาบรรทัดฐานข้อมูล
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาบรรทัด
ฐานข้อมูล
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. ตัวอย่างการทาบรรทัด
ฐานข้อมูล
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูตัวอย่างระบบสารสนเทศ
และให้นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญใน
การออกแบบระบบ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1,2,3

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

4(1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
- การออกแบบโปรแกรม
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับวงจร
การออกแบบระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการออกแบบระบบ
สารสนเทศ
การนาระบบไปใช้งาน
- การนาไปใช้งาน
- การเขียนโปรแกรม
- การทดสอบระบบ
- การแปลงข้อมูล
- การติดตั้งระบบ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับวงจร
การนาระบบไปใช้งาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการนาระบบไปใช้งาน

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
14
การบารุงรักษาระบบ
- การจัดทาเอกสารคู่มือใช้งาน
- การฝึกอบรม
- การสนับสนุนการใช้ระบบ
- การประเมินระบบ
- การบารุงรักษาระบบ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
บารุงรักษาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ได้
15
นาเสนอโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาส่งงานตามกาหนด

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1. .ให้นักศึกษานาเสนอโครงงานการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจในรูปแบบจัดนิทรรศการ
2. อาจารย์พิจารณาการนาเสนอ และให้
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมนาเสนอโครงงาน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศสาหรับ
ธุรกิจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1,2,3

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

4(1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความสามารถนาเสนองานและ
สามารถทางานเป็นทีม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

2. โครงการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ
และการ
ทดสอบ

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

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
.4วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
ความรู้
1. วัดและประเมินจากผล
1. มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาโครงงานการ
เกี่ยวกับหลักการ และ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
ศึกษา (2.1)
2. วัดและประเมินจากการ
2. สามารถวิเคราะห์
ทบทวนวรรณกรรมและ
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย สรุปองค์ความรู้ โดยการ
ความต้องการทาง
สอบกลางภาคและสอบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ปลายภาค
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

8,15,16

60%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3.สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด (2.3)
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(2.4)
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6.มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6)
7.มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(2.7)
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)
3 มอบหมาย ทักษะทางปัญญา
งานให้
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักศึกษา
และอย่างเป็นระบบ(3.1)
วิเคราะห์แสดง 2. สามารถสืบค้น ตีความ
ความคิดเห็น และประเมิ น สารสนเทศ
รวมทั้งร่วม
เพื่ อใช้ในการแก้ไขปัญ หา
อภิปรายกลุ่ม อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถรวบรวม ศึกษา

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
.3วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%
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กิจกรรมที่

4. การ
นาเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

5.การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็นสาคัญ
ด้านการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอโครงงานใน
การจัดนิทรรศการ
โครงงานการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม

15

10%

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน
2. วัดและประเมินจากผล

1-15

10%

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3.3)
4. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม(3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1)
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ในบทบาทของผู้นา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางาน (4.2)
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.4)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5.1)

เกี่ยวกับประเด็นการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ

2.สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4)

การสืบค้น เทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อน
ร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุภารัตน์ คุ้มบารุง (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทันใจ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Rosenblatt, Harry J. (2014). Systems analysis and design. 10th ed. AU:Course Technology,
Cengage Learning
Shelly G.B., & Rosenblatt H.J. (2010). Systems Analysis and Design. 8th ed. Canada: Course
Technology.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เกณฑ์การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา 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
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
- การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น
- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึ กษาแนวโน้ มของระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ และปรับ กระบวนการเรีย นการเรีย นสอนให้
สอดคล้อง
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย น สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรบรรยายบางประเด็ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองที่
หลากหลาย
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3652002
จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
Ethics and Law in Digital Economy

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก

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

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล รหัสวิชา 3652002 เปนการจัดทํา
รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหลัก สูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการ
จัด การสารสนเทศในธุร กิจ ดิจ ิท ัล พระราชบัญ ญัต ิว า ดว ยการกระทํ า ความผิด ทางคอมพิว เตอร
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล นโยบายความเปนสวนบุคคล นโยบายดานสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
รายละเอี ยดรายวิ ชานี้ เป นส วนสําคัญ ตอ ผูเรียน ที่เนน ทั้ง การเรียนการสอนที่ เปนทฤษฎี และ
การศึก ษาค นคว าด วยตนเอง เพื่ อ ให ผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูท ฤษฎีและกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใช
ทักษะการคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ในอนาคตได เพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา
โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562

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

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

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
3
10
23
24

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652002 จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทลั
Ethics and Law in Digital Economy
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชากลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
23 กรกฎาคม 2561
วันที่ปรับปรุงลาสุด
18 กรกฎาคม 2562

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

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ และงานดานการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่ อ ให ผู เรี ยนมี ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ พระราชบัญ ญั ติวาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พระราชบัญ ญั ติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส กฎหมายทรัพ ยสินทางปญ ญาและการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล นโยบายความเปน
สวนบุคคล นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ
5. เพื่อใหผูเรียนตระหนักรูความสําคัญของจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหมีความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา
2. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอ วิธีการสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการจัดการสารสนเทศ
ในธุรกิจดิจิทัล พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ของข อ มู ล นโยบายความเป น ส ว นบุ ค คล นโยบายด านสารสนเทศของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
Principles of digital laws; ethics and morality in business sectors and information
management in digital business modules; computer crime act; electronic transactions act;
intellectual property law and Intellectual property infringement; data damage; privacy
policy; information policy of government and private sectors; code of conduct applications
of laws knowledge in profession
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาดวย
การฝกงาน
ตนเอง
90 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารย ป ระจํ ารายวิ ชา ประกาศเวลาให คําปรึก ษาผานเว็บ ไซต การนัดหมายผานไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม สามารถทํ างานเปนที ม สามารถแกไขขอ ขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิ ทธิ รับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณคา และศักดิ์ศรีความเป น
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ผูสอนบรรยายสอดแทรก คติธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาตาง ๆ เขาไปในการบรรยาย
พรอม ยกตัวอยางพฤติกรรมที่ดี และไมดี ประกอบ
(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ
จัด การงาน การส ง งาน การรายงานผลการทํ างาน ตลอดจนการแต ง กายที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตน
สําหรับการเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี
(5) ใชวิธีการสอนการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมดวย
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การเสริมแรงที่เหมาะสมกับผูศึกษา จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเองตามหนาที่ และสงเสริมความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
(6) การเรีย นรู โ ดยการปฏิ สั ม พั น ธเชิง ปฏิบั ติ ก าร (Interactive action learning) จั ดกิ จ กรรม
สง เสริมคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เชน การยกยองนักศึก ษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย ใสใจตอตนเองและผูอื่น เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตจากการทํางานและพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พรอม
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไมนําผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการชวยเหลือ อาจารยผูส อน การชวยแนะนําในสิ่งที่เปน
ประโยชนสรางสรรคตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหป ญ หา เขาใจ และอธิบ ายความตอ งการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรู ดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบเปนกลุม ๆ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน
(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื่อมตอความคิด และเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
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(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสรางความคิด โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิ คการสอน โดยให
นัก ศึก ษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานที่ม อบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทัก ษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตาง ๆ ตามที่กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุป โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ใหนักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาบทเรียนตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนดไว
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราหและสังเคราะหองคความรูจากแบบฝกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ และแบบทสอบระหวางภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู และการทดสอบ
ระหวางภาค
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบรวมมือในการจัดทํารายงาน
(4) วัดและปรเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสรางความคิด โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิ คการสอน โดยให
นัก ศึก ษาแบ งกลุ มศึ กษาประเด็ นต าง ๆ ตามใบงานที่ม อบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
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เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทัก ษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตางๆ ตามที่กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุป โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช วิธีส อนแบบอุป นั ย โดยใชทั ก ษะและเทคนิ คการสอนจากรายละเอี ยดปลี ก ย อ ยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และให
นักศึกษาชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหนักศึกษาคนพบสาระที่สําคัญ ๆ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
แจมชัด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นตอ
การนําเสนองานของเพื่อนรวมชั้น การรับฟงคําแนะนําจากการอาจารยที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราหและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับประเด็นที่ศึก ษา หรือ
สนใจ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ ม คนหลากหลายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบเปนกลุม ๆ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนรายงานได
(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
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ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใชวิธีส อนแบบระดมพลั งความคิ ดจากกรณี ศึก ษารวมกั บ วิธีส อนแบบรวมมื อ รวมใจ โดย
มอบหมายใบงานใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวย การสังเกตการวิเคราะหการสังเคราะห การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีสว นรวมของสมาชิกในทีมการทํางาน การยอมรับในขอผิดพลาด
และความสําเร็จของเพื่อนรวมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเปนผูตามในการรวมอภิปรายการทํางาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นตาง ๆ และชวยกันรวบรวมความรูและสราง
องคความรู มี ป ฏิ สัม พั นธกั บ สิ่ งแวดล อ มและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อ นไหวรางกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะตาง ๆ รวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา การแสวงหา
ความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น หรือเชื่อมโยง
สรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนสมมติขึ้น
(3) กําหนดใหผูเรียนทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอผาน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น
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(3) ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น อิ น เทอร เน็ ต ในเรื่อ งเกี่ย วกั บ ความมั่น คงปลอดภั ย สํา หรับ ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันและในองคกร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญใน
การจัดทํารายงาน
(2) วัดและประเมินจากการสืบคน เทคนิคภาษา การนําเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติที่เหี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลการเลือกใชเครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจันที่ไดนําเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้น อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชา
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1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอการสอน / Learning Outcome
บทที่ 1 หลักกฎหมายดิจิทัล
- เศรษฐกิจดิจทิ ัล
- นโยบายดานเศรษฐกิจดิจิทลั
- ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย
- กฎหมายดิจิทัล
- จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
(1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
ทักษะทางปญญา
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนแนะนําตนเอง แนะนํา
1. ตํารา/เอกสาร
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประกอบการ
ประเมินผล
เรียน
2. ผูสอนบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ
2. ใบงานหรือใบ
3. ผูสอนตั้งคําถาม เพื่อตอบขอ
ความรู
ซักถามรวมกัน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
การนําเสนอดวย
สรุป เนื้อหา
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

1, 5

4 (1)
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สัปดาห
ที่

2

หัวขอการสอน / Learning Outcome
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุม
บทที่ 2 จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการ
จัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
- ความสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลอื่น
- จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจดิจิทลั
- จริยธรรมสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจดิจิทลั
- จริยธรรมและศีลธรรมในงานดานการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจทิ ัล
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยาย
2. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจและงานดานการ
จัดการสารสนเทศจากเว็บไซต
3. การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
นําเสนอ การเตรียมความพรอม
ในรูปแบบทีจ่ ะนําเสนอ

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

1, 5

4 (1)
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
3-4 บทที่ 3 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
- ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
- สาเหตุการณเพิ่มจํานวนของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
- ประเภทของการโจมตี
- ผูกระทําผิด
- การปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต

จํานวน
ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขาวเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
จากเว็บไซต
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5-6 บทที่ 4 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2554
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

6

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
1. ตํารา/เอกสาร
กําหนด
ประกอบการ
2. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
เรียน
และศึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมทาง 2. ใบงานหรือใบ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

4 (1)

12

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
อิเล็กทรอนิกส
- การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
- การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- กฎหมายการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนัก ในคุณ คา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสและ Digital ID
ความรู
จากเว็บไซต แลวนํามาอภิปราย 3. สื่อมัลติมีเดีย/
ในชั้นเรียน
การนําเสนอดวย
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
ภาพเลือ่ น
สรุปเนื้อหา
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
7-8 บทที่ 5 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา
- ความหมายของทรัพยสินทางปญญา
- การปองกันทรัพยสินทางปญญา
- การใชงานอยางชอบธรรม
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาและการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาจาก
เว็บไซต
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

4 (1)

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
9-10 บทที่ 6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล
- คุณภาพของซอฟตแวรและความสําคัญ
- การจัดการคุณภาพของซอฟตแวร
- การประกันคุณภาพ
- การวางแผนคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การพัฒนาระบบวิกฤติ
- กรณีศึกษา
- คําถามทายบท
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพของซอฟตแวร
จากเว็บไซต
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

11

หัวขอการสอน / Learning Outcome
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
บทที่ 7 นโยบายความเปนสวนบุคคล
- ความหมายของความเปนสวนตัว
- การเปดเผยขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

3

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

4 (1)

16

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- ภัยคุกคามตอความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
- การละเมิดสิทธิสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
- การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
- หลักกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
- กฎหมายคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
- ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน 2. ใบงานหรือใบ
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
ความรู
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
3. สื่อมัลติมีเดีย/
นโยบายความเปนสวนบุคคล
การนําเสนอดวย
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
ภาพเลื่อน
สรุปเนื้อหา
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

17

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

12

หัวขอการสอน / Learning Outcome
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
บทที่ 8 นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
- Productivity และ Digital Divide
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอคุณภาพชีวิต
- นโยบาย BYOD กับภาครัฐ
- แนวทางการจัดทํา BYOD
- กลยุทธการจัดการความเสี่ยงจากการใช BYOD
- กรณีศึกษา
- คําถามทายบท
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
นโยบายดานสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
13- บทที่ 9 จรรยาบรรณวิชาชีพ
14 - ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร
- จริยธรรมในการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร
- จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร
- จริยธรรมในการใชสื่อสังคมออนไลน
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
1. ตํารา/เอกสาร
กําหนด
ประกอบการ
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
เรียน
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน 2. ใบงานหรือใบ
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
ความรู
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
3. สื่อมัลติมีเดีย/

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- กรณีศึกษา
- คําถามทายบท
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
คอมพิวเตอร
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

20

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

15

หัวขอการสอน / Learning Outcome
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
บทที่ 10 การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชความรูดานกฏหมาย
ตามหลักวิชาชีพ
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

4, 5

4 (1)

21

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
หมายเหตุ : ระบุทกุ สัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

- การเขาเรียน และ
คุณธรรม
การสงงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีสวนรวมในชั้น (1), (2), (6), (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให
นักศึกษาทําทั้งงาน
กลุมและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1. วัดและประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและความ
พรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงาน
ตามขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
และการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผสู อนและการชวย
แนะนําในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูร วมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและ
1-15
- การทดสอบยอย
(1), (6)
สังเคราะหองคความรูจ ากใบงาน การ
- แบบฝกหัด
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ
- แบบฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากผลการทบทวน
5 และ
- การนําเสนอรายงาน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค
10
- การสอบปลายภาค
ความรู โดยการสอบระหวางภาค
รายงานที่ไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิง
ผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
3. วัดและประเมินจากการทบทวน
16
วรรณกรรมและสรุปสถานองคความรู
โดยการสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบ
1-15
รวมมือจากรายงานที่นําเสนอ
5. วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอ 1-15
รายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู
หรือผลงานทีเ่ ขารวมแขงขันเพือ่ ขอรับรางวัล
- มอบหมายงานให
ทักษะทางปญญา 1. วัดและประเมินจากการนําเสนอ การ
1-15
นักศึกษาวิเคราะห (4)
แสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา

10
15

30
5/10
5/0
10
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

แสดงความคิดเห็น
และการรวม
อภิปรายในชั้นเรียน
- การนําเสนอรายงาน
- การนําเสนอ
ความกาวหนาและ
งานที่ไดรับ
มอบหมายทัง้ ที่เปน
งานกลุม และงาน
เดี่ยว

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(3), (4)

- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห และ
การนําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญดาน
ความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับระบบ
สารสนเทศ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3), (4)

วิธีการประเมิน
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเ รียน
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
รวมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ
ผลงานกลุม และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม
3. วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
และการนําเสนอรายงาน
1.การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ
ดานการพัฒนาโปรแกรมโดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมี
การสืบคนเพิม่ เติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

1-15

5

1-15
1-15
1-15

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค. (2559). จริยธรรม และกฏหมายคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พนิดา พานิชกุล. (2553). จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร:
เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท.
บุญสืบ โพธิ์ศรีและ อุทัยวรรณ ฉัตรสุวรรณ (2547) . จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร. (พิมพครั้งที่ 1).
นนทบุร:ี เจริญรุงเรืองการพิมพ.
วิสูตร ธนชัยวิวฒ
ั นและ อรทัย ธนชัยวิวฒ
ั น (2548) . รวมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสูตรไพศาล.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสอนควรเปนไปในลักษณะทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําให
ผูเรียนทําการคนควาหรือทําความเขาใจปลีกยอยดวยตนเอง
- การสอนควรเน น การได ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ ต า ง ๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห และชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสัม พั นธ ร ะหว างทฤษฎี กั บ ปรากฏการณ ตาง ๆ เพื่อ ทํ าการทดลองปฏิบัติก ารจริง และมีโ อกาสใช
เครื่องมือดวยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทําใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู การนําเสนอและการอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีก ารตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ศึก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รหัสวิชา 3652103
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(ภาษาอังกฤษ) Data Structure and Algorithm

ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง

คานา
รายละเอียดรายวิชา 3652103 มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก แถวคอย รูป
ต้นไม้ กราฟ การเรียงลาดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล ทั้งนี้เนื้อหาเรียนที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
รายวิชาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้สอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้ ศึกษาได้วิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีการทางานของโปรแกรม เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม เสริม
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เป็นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา
ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อ ผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้สาหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สารบัญ
หมวด
1
2
3
4
5
6
7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1
2
2
3
13
37
41

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

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ
4. ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนผู้สอน
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
4.2 ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
3 สิงหาคม 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1
15 กรกฎาคม 2562

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

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและ
การพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธีพร้อมกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมู ล ขั้นตอนวิธี แถวลาดับ การเรียกซ้า
รายการโยง สแตก แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ การนาไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การนาไปประกอบอาชีพและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่ม ผู้ศึกษาโดยการนากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ปรับให้มกี รณีตัวอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีและการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการ
โยง สแตก รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงลาดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล
Program design and development; data; data structure; algorithms; arrays; recursion; link
list; stack; queue; tree; graph; sorting; searching
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการ 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
การศึกษา
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้
ศึกษาเฉพาะราย

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ผู้สอนให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเป็นรายบุคคล
- ผู้สอนประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ ของผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ หรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนกาหนดและผู้ศึกษามีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล ตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาที่ห ลากหลายตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ
ทักษะการสรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
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(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้ว ยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(8) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วั ด และประเมิ น จากความมี น้ าใจในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ส อนและการช่ ว ยแนะน าในสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทผี่ ู้ศึกษาต้องได้รับ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้ าวหน้า ทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิว เตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
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 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่ อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้ว จัด ท าผลการศึก ษาน าเสนอหน้า ชั ้น เรีย น โดยใช้ สื ่อ การน าเสนอภาพแบบเลื ่อ น หรือ สื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลายลักษณะตามที่
กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ ผู้ศึกษา
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ตารา และ
แหล่ง การเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนัง สือ เอกสารและแหล่ง การเรียนรู้ที่แนะนาไว้ต ามหัว ข้อที่
กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(7) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(8) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้ศึกษา
เป็นสาคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็น ที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
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(9) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ย ไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(10) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(11) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เ น้น เพีย งการท่อ งจ าทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ
ส่ง เสริม ให้ผู ้ศ ึก ษารัก และเห็น คุณ ค่า ของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่
เหมาะสมตามสภาพ
(14) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(15) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และการ
ฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการเก็บคะแนนระหว่าง
ภาค
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(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึก ษาใช้ทัก ษะกระบวนการคิด การใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรมตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรี ยน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ศึก ษาสามารถเชื่อ มโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการ
ทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่กาหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ตาราและ
แหล่ง การเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนัง สือ เอกสารและแหล่ง การเรียนรู้ที่แนะนาไว้ต ามหัว ข้อที่
กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
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(7) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เ น้น เพีย งการท่อ งจ าทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เ ป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ
ส่ง เสริม ให้ผู ้ศ ึก ษารัก และเห็น คุณ ค่า ของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชิงระบบ การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่าน
สื่อหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อม
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ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็น ที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง ๆ
ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้ส อนมอบหมายให้ผู้ศึกษาพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางาน
อย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตาม
รูป แบบที่กาหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ ผู้ศึกษา
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ตารา และ
แหล่ง การเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนัง สือ เอกสารและแหล่ง การเรียนรู้ที่แนะนาไว้ต ามหัว ข้อที่
กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
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(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ เป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการนาเสนองาน
ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมการดาเนินงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การ
ตอบคาถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิ ดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้ส อนมอบหมายให้ผู้ศึกษาพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางาน
อย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตาม
รูป แบบที่กาหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง

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

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิด สรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(6) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่ เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผู้ศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิค การปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้คาปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรีย นรู้และจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้
(8) กาหนดให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น อินเทอร์เน็ ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรม เป็นต้น
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการใช้ขั้นตอนวิธีในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

แนะนารายวิชา ทาความรู้จักนักศึกษา
อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
พร้อมบรรยาย ภาพรวมของรายวิชา
และเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
บทที่ 1 ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
1.1 ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล
1.2 ระดับของข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล
1.3 ความหมายของโครงสร้างข้อมูล
1.4 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล
1.4.1 โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น
1.4.2 โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิง
เส้น
1.5 ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม
1.5.1 การวัดผลขั้นตอนวิธี
1.5.2 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนาตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มเติม
2. ผู้สอนให้ผู้ศึกษายกตัวอย่าง การเขียนผัง
งานและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์
3. ผู้สอนบรรยาย และให้ผู้ศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญจากความเข้าใจ
4. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ
6. ผู้ศึกษาฝึกวิเคราะห์สาระของโครงสร้าง
ข้อมูลและขั้นตอนวิธี
7. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม

ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีศึกษา

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
1
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

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

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
2

บทที่ 1 ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
1.6 รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด
1.6.1 หลักการเขียนรหัสเทียม
1.6.2 ประโยชน์ของรหัสเทียม
1.7 ผังงาน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
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4.2 (1)

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

1.7.1 โครงสร้างของการเขียนผังงาน
1.7.2 ลักษณะของผังงานที่ดี
1.8 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
1.8.1 การวิเคราะห์ปัญหา
1.8.2 การออกแบบโปรแกรม
1.8.3 การพัฒนาโปรแกรม
1.8.4 การทดสอบโปรแกรม
1.8.5 การจัดทาเอกสารประกอบ
โปรแกรมและการบารุงรักษา
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาทาง
ธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ และการนา
โปรแกรมประยุกต์มาใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ การเขียนผังงานการวิเคราะห์และ
การออกแบบขั้นตอนวิธี
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

3

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
บทที่ 2 แถวลาดับหรืออาร์เรย์
2.1 ความหมายของตัวแปรชุดหรือแถว
ลาดับ
2.2 ลักษณะของแถวลาดับ
2.3 ประเภทของแถวลาดับ2.3.1 แถว
ลาดับ 1 มิติ
2.3.2 แถวลาดับ 2 มิติ
2.3.3 แถวลาดับ 3 มิติ
2.4 การดาเนินการกับอาร์เรย์
2.5 การประยุกต์ใช้งานในการเขียน
โปรแกรม
2.5.1 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง
2.5.2 แถวลาดับของโครงสร้าง
2.5.3 ข้อมูลชนิดโครงสร้างซ้อนกัน
2.5.4 ตัวชี้ชนิดโครงสร้าง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
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4.2 (1)

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

2.5.5 ข้อมูลชนิดยูเนียน
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการหลักการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียน
และการพัฒนาโปรแกรม
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์และ
ศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
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ผู้สอน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
4-5 บทที่ 3 รายการโยงหรือลิงค์ลิสต์
3.1 ความหมายของรายการโยง
3.2 ลักษณะของรายการโยง
3.3 ประเภทของรายการโยง
3.3.1 รายการโยงทางเดียว
3.3.2 รายการโยงสองทาง
3.3.3 รายการโยงหลายทาง
3.4 การดาเนินการกับรายการโยง
3.4.1 การดาเนินการกับรายการโยง
ทางเดียว
3.4.2 การดาเนินการกับรายการโยง
ทางเดียวเป็นวง
3.4.3 การดาเนินการกับรายการโยง
สองทาง
3.4.4 การดาเนินการกับรายการโยง
สองทางเป็นวง
3.4.5 การดาเนินการกับรายการโยง
หลายทาง
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

8 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องรายการโยงหรือลิงค์ลิสต์
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการ
โยงหรือลิงค์ลิสต์
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
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ผู้สอน

4.2 (1)

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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ผู้สอน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
6-7 บทที่ 4 สแตกหรือกองซ้อน
4.1 ความหมายของสแตก
4.2 ลักษณะของสแตก
4.3 การดาเนินการกับสแตก
4.4 การเขียนโปรแกรมกับชนิดข้อมูล
สแตก
4.4.1 การเขียนโปรแกรมสแตกด้วย
แถวลาดับ
4.4.2 การเขียนโปรแกรมสแตกด้วย
พอยเตอร์
สรุปเนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผู้ศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน
ศึกษากรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

8 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติเรื่องสแตกหรือกองซ้อน
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
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ผู้สอน

4.2 (1)

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

8-9

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
บทที่ 5 แถวคอยหรือคิว
5.1 ความหมายของคิว
5.2 ลักษณะของคิว
5.3 ประเภทของคิว
5.3.1 คิวธรรมดา
5.3.2 คิววงกลม
5.3.3 คิวที่เรียงลาดับตามความสาคัญ
5.4 การดาเนินการของคิว
5.4.1 การทางาน EnQueue
5.4.2 การทางาน DeQueue

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
ผู้สอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

8 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
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4.2 (1)

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

5.4.3 การทางาน Queue Front
5.4.4 การทางาน Queue Rear
5.5 การประยุกต์ใช้งานคิวในการเขียน
โปรแกรม
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการทาความเข้าใจเรื่อง
แถวคอยหรือคิว
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ผู้สอน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
11-12 บทที่ 6 รูปต้นไม้หรือทรี
6.1 ความหมายของทรี
6.2 ลักษณะของทรี
6.3 ประเภทของทรี
6.3.1 Binary Tree
6.3.2 B-Tree
6.4 การดาเนินการกับทรี
6.4.1 การท่องเข้าไปในไบนารีทรี
6.4.2 การแทนโครงสร้างทรี
6.4.3 การแทนนิพจน์คณิตศาสตร์
ด้วยไบนารีทรี
6.4.4 การแปลงทรีให้เป็น
ไบนารีทรี
6.4.5 การแปลงฟอร์เรสต์ให้เป็นไบ
นารีทรี
6.5 การประยุกต์ใช้งานในการเขียน
โปรแกรม
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4.2 (1)
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน และวีดิทัศน์ออนไลน์
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบริหารโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบโครงการ วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติ เรื่องรูปต้นไม้หรือทรี
6. ผู้ศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีศึกษา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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ผู้สอน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
13-14 บทที่ 7 กราฟ
7.1 ความหมายของกราฟ
7.2 ลักษณะของกราฟ
7.3 ประเภทของกราฟ
7.3.1 กราฟแบบระบุทิศทาง
7.3.2 กราฟแบบไม่ระบุทิศทาง
7.3.3 กราฟแบบมีน้าหนัก
7.3.4 กราฟแบบไม่มีน้าหนัก
7.4 คาศัพท์เฉพาะของกราฟ
7.5 การดาเนินการกับโครงสร้างข้อมูล
กราฟ
7.5.1 การเพิ่มเวอร์เท็กซ์
(Add Vertex)
7.5.2 การลบเวอร์เท็กซ์ (Delete
Vertex)
7.5.3 การเพิ่มเส้นเชื่อมต่อ
(Add Edge)
7.5.4 การลบเส้นเชื่อมต่อ
(Delete Edge)
7.5.5 การค้นหาเวอร์เท็กซ์
(Find Vertex)
7.5.6 การท่องไปในกราฟ
(Traverse Graph)
7.6 การหาระยะทางที่สั้นที่สุด
7.6.1 วิธี Minimum Spanning Tree
7.6.2 วิธี Dijkstra Algorithm
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4.2 (1)
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถาม
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ ซิปปา วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติเรื่อง กราฟ
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอกรณี
ตัวอย่าง

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
15

บทที่ 8 การเรียงลาดับและค้นหา
ข้อมูล
8.1 การเรียงลาดับข้อมูล
8.1.1 การเรียงลาดับแบบแทรก
8.1.2 การเรียงลาดับแบบเลือก
8.1.3 การเรียงลาดับแบบฟอง
8.1.4 การเรียงลาดับแบบเร็ว
8.1.5 การเรียงลาดับแบบเปลือกระบบ
หรือแบบเชลล์
8.1.6 การเรียงลาดับแบบฐานหรือเร
ดิกซ์
8.2 การค้นหาข้อมูล
8.2.1 การค้นหาข้อมูลแบบเรียง
ตามลาดับ
8.2.2 การค้นหาข้อมูลแบบ
ไบนารี
8.2.3 การค้นหาข้อความ
สรุปเนื้อหาประจาสัปดาห์

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม

4.2 (1)
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาออกแบบ
และนาเสนอผลงาน
2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ประเมินผลงาน
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้ศึกษาทางานกลุ่ม
โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติเรื่องการเรียงลาดับและ
การค้นหาข้อมูง
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานที่ได้ดาเนินการ

สื่อการสอน
1. ตารา
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ด้านความรู้
 (1) มีความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้ อ หาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทาง
คอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ กต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
 (4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
และทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
กระทาของตนเองและรั บผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก า ร แ ส ด ง ส ถิ ติ
ประยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ การสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี พ ร้ อ มกั บ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี
แถวลาดับ การเรียกซ้า รายการโยง สแตก
แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล สาหรับการนาไปใช้งาน
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะ
ในการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หารายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ การนาไป
เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การนาไปประกอบ
อ า ชี พ แ ล ะ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1.

2.

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา
และความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม
 (3) มี ภ าว ะคว ามเป็ น
ผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็ น ที ม และสามารถแก้ ไ ขข้ อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ อื่ น
รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบี ย บ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
 (6) สามารถวิ เ คราะห์
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ใ ช้
คอมพิว เตอร์ ต่อบุ คคล องค์กร
และสังคม
 (7) มี จ รรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

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

ความรู้
 (1) มีความรู้ และความ 1. วัดและประเมินจากผลการ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ท ฤ ษ ฎี ที่ ส า คั ญ ใ น เ นื้ อ ห า ความรู้จากใบงาน ใบความรู้
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และแบบฝึกปฏิบัติ
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ 2. วัดและประเมินจากการ
ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

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

1-15

5

7

20

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

กิจกรรม
ที่

3.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ต้ อ งการทางคอ ม พิ ว เ ต อ ร์ องค์ความรู้ โดยการสอบ
รวมทั้งประยุ กต์ความรู้ ทักษะ ระหว่างภาค
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 3. วัดและประเมินจากการ
กับการแก้ไขปัญหา
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
(3) สามารถวิ เ คราะห์ องค์ความรู้ โดยการสอบ
ออกแบบ ติดตั้ง ปรั บ ปรุ งและ ปลายภาค
หรือประเมินระบบองค์ประกอบ 4. วัดและประเมินจากการ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิว เตอร์ นาเสนอรายงานการเรียนรู้
ให้ตรงตามข้อกาหนด
แบบร่วมมือ
(4) ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
5. วัดและประเมินจากการเข้า
การนาไปประยุกต์
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจ
สาหรับประเด็นการพัฒนา
พัฒนาความรู้ ความชานาญทาง
แนวคิด หลักคิด และเพิ่ม
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
ประสบการณ์การเรียนรู้
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 (6) มี ค ว า ม รู้ ใ น แ น ว
กว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ใ ห้ เ ล็ ง เ ห็ น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์
ทางธุรกิจ
 (7) มี ป ระสบการณ์ ใ น
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ห รื อ ก า ร
ประยุ กต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้
จริง
 (8) สามารถบู ร ณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
16

30

1-15

5
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด
ลบ)

15

5

1-15

5
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กิจกรรม
ที่

4.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

 (1) คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ ารณญาณและอย่ า งเป็ น
ระบบ
 (2) ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น
ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการ
 (4) สามารถประยุ ก ต์
ความรู้และทักษะกับ การแก้ ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คน
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ใ น
บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ น า ห รื อ ใ น
บทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็น
ที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีตัวอย่าง
2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้ศึกษา
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ขั้นตอนการเขียน
และการพัฒนาโปรแกรมและ
การเขียนผังงานการวิเคราะห์
และการออกแบบขั้นตอน

1. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการ
เขียนและการพัฒนา
โปรแกรมและการเขียนผัง
งานการวิเคราะห์และการ
ออกแบบขั้นตอน
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1-15

5

1-15

10

1-15

5

1-15
1-15
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ข
สถานการณ์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเอง
และของกลุ่ม
 (6) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของ
ตนเองและทางวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
5.

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (1) มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ 1. วัดและประเมินจากผลการ
เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ น ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
ปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ และนาเสนอโปรแกรมยุกต์
คอมพิวเตอร์
ทางธุรกิจ
 (2) สามารถแนะน า 2. วัดและประเมินจากผลการ
ประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ สืบค้น เทคนิคการนาเสนอ
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ปั ญ ห า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สร้างสรรค์
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
 (3) สามารถสื่อสารอย่าง เหมาะสม
มีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ 3. วัดและประเมินจาก
การเขี ย น พร้ อ มทั้ ง เลื อ กใช้ ความสามารถในการอธิบาย
รู ป แบบของสื่ อการน าเสนอได้ ถึงข้อจากัด เหตุผลการ
อย่างเหมาะสม
เลือกใช้เครื่องมือ การ
 ( 4 ) ส า ม า ร ถ ใ ช้ อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง นาเสนอในชั้นเรียนทั้งจาก
เหมาะสม
เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน
รายวิชา

1-15

5

1-15

1-15

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันตามสภาวะการณ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างผูศ้ ึกษาและผู้สอน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)

การพิจ ารณาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของผู้ ศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548
การประเมิน
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fair)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2561). โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อสิงพิมพ์ กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์. (2551). โครงสร้างข้อมูล. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขนิษฐา นามี. (2548). โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์.
นิสาชล โตอดิเทพย์. (2537). โครงสร้างข้อมูล. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
เนรมิตร ชุมสาย. (2550). เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย java (ฉบับปรังปรุง).
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์ และ สุมนา เกษมสวัสดิ์ . (2544). หนังสือเรียนลัด Data Structure ด้วย Visual
Basic. กรุงเทพมหานคร:โปรวิชั่น.
วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ และอมร มุสิกสาร. (2548). โครงสร้างข้อมูล. นครราชสีมา:
โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง.
สมจิตต์ ลิขิตถาวร. (2547). โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
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Gilberg, R.F., & Forouzan, B.A. (2001). Data Structures A Pseudocode Approach with C++.
Australia: Books/Cole.
Lipschutz, S. (1986). Schaum s Outline of Theory and Problems of Data structures.
Singapore: McGraw-Hill.
Sahni, S. (1998). Data structures, algorithms, and application in C++. Singapore: McGrawHill.
Standish, T. A. (1994). Data structures Algorithms and Software. MA:
Addison-Wesley.
Wirth, N. (1976). Algorithms + Data structures=Programs. New Jersey: Prentice-Hall.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ผู้ศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา สม่าเสมอ ต่อเนื่อง
(3) ปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน
(4) การมอบหมายงานกลุ่ม
(5) ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้าง
ต้นแบบที่ดสี าหรับผู้อื่น ในสังคม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
และการเรียนรู้เชิงรุก
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนกาหนด
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอนด้วยการบูร
ณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
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2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรม
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองาน
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการพัฒนาระบบงาน หรือการพัฒนาโปรแกรม
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่ม ผู้ศึกษาโดยการนากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ปรั บ ให้ มีกรณีตัว อย่ างที่ส ามารถเชื่อมโยงกับสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ เช่น
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกั บการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีของการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
- ผลการทดสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่ม ผู้ศึกษาโดยการนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีของการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จาเป็นสาหรับการบริหารธุรกิจ
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น แบบจาลองสถานการณ์ การพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคัญ ต่ อผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็น ทฤษฎี และ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธรุ กิจ (Quantitative Analysis and Business)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
21 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจในเรื่ องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับ
การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ นรายวิช าใหม่ที่พัฒ นาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจของประเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิ ติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่ น อน ความเสี่ ย งและความไม่แน่ น อน การโปรแกรมเชิงเส้ น การวิเคราะห์ โครงข่ายงาน การจาลอง
สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
Knowledge in mathematics and statistics for quantitative analysis decision making
under certainty, risk and uncertainty situations; liner programming; network analysis;
simulation model; descriptive statistics and inferential statistics for planning and making
decisions in business
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย น ร้ อ ง ข อ เพื่ อ
ท บ ท ว น ค ว าม รู้ ค ว าม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้ นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นาและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
(3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการ
สอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี
ปฏิบัติดี ทาประโยชน์กับส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
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(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4.2 ความรู้
4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
 (1) มีความรู้ และความเข้า ใจเกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎีที่ ส าคัญ ในเนื้อ หาสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ ปัญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
 (5) รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
(3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้
4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
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(3) ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา ดังนั้น
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางคอมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(2) จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญ หา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
ดังนั้นในเรื่องของความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์
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ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้ กับนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็ น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้ งส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ ท าเป็ น งานกลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานหรืออานวยความสะดวกกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน การ
เรียนรู้ที่กาหนด
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
(4) ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่า
ดังนี้
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่ อ สารอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งปากเปล่ าและการเขีย น พร้อ มทั้ งเลื อ กใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
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 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
(2) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการคานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนา
เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี ก ารเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
แนะนาเนื้อหาในบทเรียน ความเป็นมาและ
ความสาคัญของการศึกษาในรายวิชา
บทที่ 1 ความรู้พนื้ ฐานทางสถิติ
• ประเภทของข้อมูล
• ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ
• ความน่าจะเป็น
• ประชากรและตัวอย่าง
• ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
• ประเภทของสถิติต
• ระเบียบวิธีทางสถิติ
ประโยชน์ของสถิติ
Learning Outcome
1. เข้าใจถึงประเภทของข้อมูล
2. คานวนความน่าจะเป็นได้
3. จาแนกความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์
และค่าสถิติและประเภทของสถิติตได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1.แนะนาแผนการสอนและการประเมินผล
ตาม มคอ.3
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของความรู้
พื้นฐานทางสถิติ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
2
บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา
• การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
• ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
• ค่ามัธยฐาน
• ค่าฐานนิยม
• ค่าควอไทล์
• การวัดการกระจาย
• พิสัย
• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
Learning Outcome
1.สามารถคานวนค่าสถิติวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางต่างๆ ได้
3
บทที่ 3 การประมาณค่า
• การประมาณค่าแบบจุด
Learning Outcome
1. สามารถคานวนการประมาณค่าแบบจุด ได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของสถิติเชิง
พรรณนา
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับสถิติเชิงพรรณา

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
ประมาณค่า
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

4

บทที่ 3 การประมาณค่า (ต่อ)
• การประมาณค่าแบบช่วง
Learning Outcome
1.สามารถคานวนการประมาณค่าแบบช่วง ได้

3

5

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
• สมมติฐานทางสถิติ
• ความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน
• ค่าวิกฤต
• การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่า
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
ประมาณค่า
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่า
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
ทดสอบสมมติฐาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

• การทดสอบสัดส่วนของประชากร
• การทดสอบความแปรปรวนของประชากร
Learning Outcome
1.สามารถคานวนการทดสอบสมมติฐานได้
6

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
• การทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร
• การทดสอบผลต่างของสัดส่วนของประชากร
• การทดสอบผลต่างของความแปรปรวนของ
ประชากร
• การทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนของ
ประชากรเชิงคุณภาพ
• การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance : ANOVA)
• การเปรียบเทียบพหุคูณ
Learning Outcome
1.สามารถคานวนทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยของ
ประชากรและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
สมมติฐาน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
ทดสอบสมมติฐาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
สมมติฐาน

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติ
2. สื่อการสอนธุรกิจ
PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
7
บทที่ 9 การพยากรณ์
• ขอบเขตของการพยากรณ์
• องค์ประกอบของการพยากรณ์ที่ดี
• ประเภทของการพยากรณ์
• การพยากรณ์เชิงปริมาณ
- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก
Learning Outcome
1.สามารถพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการ
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักได้
8
บทที่ 9 การพยากรณ์ (ต่อ)
• การพยากรณ์เชิงปริมาณ
- วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีการปรับให้เรียบ
แบบเอ็กโพเนนเชียล
- การพยากรณ์แนวโน้ม
- การพยากรณ์ที่มีแนวโน้มและฤดูกาล
- การพยากรณ์ตัวแบบเชิงสาเหตุ
• การประเมินผลการพยากรณ์
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
พยากรณ์
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
พยากรณ์
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
1. สามารถพยากรณ์แบบเอ็กโพเนนเชียลและ
พยากรณ์แนวโน้มและฤดูกาลได้
บทที่ 6 การใช้โปรแกรมเชิงเส้น
• รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเส้น
• ประโยชน์และการนาไปใช้
• ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเส้น
• สร้างตัวแบบของปัญหา
Learning Outcome
1.สามารถคานวนและสามารถเขียนโปรแกรมเชิง
เส้นได้

บทที่ 6 การใช้โปรแกรมเชิงเส้น (ต่อ)
• การแก้ปัญหาของตัวแบบ
• การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นด้วยกราฟ
• การแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นด้วยวิธีซิม
เพล็กซ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์

3

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการใช้
โปรแกรมเชิงเส้น
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม
เชิงเส้น
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการใช้
โปรแกรมเชิงเส้น
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
• ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์
• การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ราคาเงา
Learning Outcome
1.สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาโปรแกรมเชิง
เส้นได้
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการ
ติดตามงาน
• ความเป็นมา
• ความแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM
• ขั้นตอนการสร้างแผนผังข่ายงาน
การประมาณการเวลาทางานไม่แน่นอน
Learning Outcome
1.สามารถเขียนข่ายงานและวิเคราะห์แผนผัง
ข่ายงานได้

บทที่ 7 การวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการ
ติดตามงาน (ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม
เชิงเส้น
3

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตาม
งาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

• ขั้นตอนการสร้างแผนผังข่ายงาน
การประมาณการเวลาทางานไม่แน่นอน
Learning Outcome
1.สามารถสร้างแผนผังข่ายงานการทางานได้

13

บทที่ 8 ตัวแบบจาลองสถานการณ์
• ขั้นตอนการจาลองสถานการณ์
ตัวแบบจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล
Learning Outcome
1. สามารถเขียนและวิเคราะห์ตัวแบบจาลอง
สถานการณ์ได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตาม
งาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของตัว
แบบจาลองสถานการณ์
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบจาลอง

วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
สิริ

1.1, 1.2

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สถานการณ์
14

15

บทที่ 9 ทฤษฎีการตัดสินใจ
• ประโยชน์ของทฤษฎีการตัดสินใจ
• ตัวแบบการตัดสินใจการแสดงข้อมูล
• ชนิดของการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ
• การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอน
• การตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยง
• การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน
Learning Outcome
1. สามารถวิเคราะห์ตัวแบบการตัดสินใจและ
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้างภายใต้
สภาวการณ์ที่แตกต่างกันได้
บทที่ 9 ทฤษฎีการตัดสินใจ (ต่อ)
• ค่าคาดหวังของผลตอบแทนกรณีที่มีข่าวสาร
สมบูรณ์
• ค่าคาดหวังของข่าวสารสมบูรณ์
การใช้ Decision Tree ในการประเมินหาทาง
เลือกที่เหมาะสมและทบทวนบทเรียนประเด็นที่

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎี
การตัดสินใจ
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
ตัดสินใจ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ

3

1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎี
การตัดสินใจ
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.อัญชนา
ลักษณ์วิราม
สิริ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ศึกษาในหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ การโปรแกรม
เชิงเส้น การวิเคราะห์และควบคุมการติดตามงาน
ตัวแบบจาลองสถานการณ์และการพยากรณ์
Learning Outcome
1.สามารถใช้แนวคิดการตัดสินใจในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนภายใต้สภาพการณ์ต่าง ๆได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะในการคิด โดยการจัดทา
แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
ตัดสินใจ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1(1),1.1(3),
การตรงต่อเวลา /
1.1(4)
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

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

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

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั กศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

20%

1-15

20%

7-8

20%

นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่วนร่ว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรี ย น พฤติ กรรมการท างานเป็ น
ทีม

3. ประเมินจากแบบ 2.1(1), 2.1(2)
สอบประมวลความรู้ 3.1(2)
ทางด้านสถิติ เพื่อวัด 5.1(1)

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรู้ทางด้านสถิติ เพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา

ค ว า ม เข้ า ใจ ข อ ง
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

นักศึกษา
4. สอบปลายภาค

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

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2558). การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติสาหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุทธิมา ชานาญเวช. (2560). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, บจก
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2556. เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา. นครปฐมสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรชัย พิศาลบุตร. (2559). Business Statistics สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Keller,Gerald. (2008). Statistics for Management and Economics. (8th Edition). Canada :
Nelson Education, Ltd.
Levin, R. I. and others. (1992). Quantitative approaches to management. (8 th ed.). New
York: McGraw-Hill
Bereson,Mark L. , Levine,David M. (2004). Basic Business Statistics: Concepts and
Applications. (9th Edition). PEARSON US IMPORTS & PHIPES.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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