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

คานา
รำยละเอียดรำยวิชำ 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ (Multimedia Technology
in Business)เป็นกำรจัดทำรำยละเอียดประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำตำมหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิชำบังคับ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฏีกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กำรปรับแต่ง ลด
ขนำดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมำะสม
ในกำรสร้ำงมัลติมีเดีย อำทิ เสียง วิดีโอ รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว (Animation) ภำพสำมมิติ กำรผลิตสื่อ กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ กำรออกแบบและพัฒนำระบบงำนมัลติมีเดียในงำนธุรกิจ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4 ฉบับนี้ใช้
ประกอบในรำยวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
ได้ ก ำหนดไว้ โดยปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกำรสอน กำรสร้ ำ งผลงำนของนั ก ศึ ก ษำ ควำมตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ ง
กระบวนกำรคิดและควำมรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมำกยิ่งขึ้น และเป็นแนวทำงที่สำมำรถปรับปรุงรูปแบบ
วิธีกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พฤศจิกำยน 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

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

ตอนเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อำคำรเรียนรวม 32 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันทีป่ รับปรุง 13 พฤศจิกำยน 2561
วันทีป่ รับปรุง 19 พฤศจิกำยน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฏีกำรแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปรับแต่ง ลดขนำดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และโปรแกรมประยุกต์ที่
เหมำะสมในกำรสร้ำงมัลติมีเดีย อำทิ เสียง วิดีโอ รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว (Animation) ภำพสำมมิติ กำร
ผลิตสื่อ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ กำรออกแบบและ
พัฒนำระบบงำนมัลติมีเดียในงำนธุรกิจ
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงงำนในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อช่วยในกำรทำงำนในธุรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ Tutorial โปรแกรม Adobe After Effect จำกเว็บไซต์ นอกเหนือจำกในชั่วโมง
เรียน เนื่องจำกโปรแกรมมีควำมซับซ้อนของเครื่องมือและต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝนค่อนข้ำงมำก

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนำ
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
 1.1.5 เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 บรรยำยและยกตัวอย่ำงสอดแทรกในเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
1.2.2 กำรเรียนรู้โดยกำรปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติกำรโดยส่งเสริมให้นักศึกษำฝึกตนด้วยกำรมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลำและมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองวิชำชีพและสังคมอยู่เป็นประจำ
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัยโดยเน้นกำรเข้ำชั้นเรียนส่งงำนให้ตรงเวลำกำรแต่งกำย
ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
1.2.4 กำรมอบหมำยงำนกลุ่มและศึกษำกรณีตัวอย่ำงจำกกำรนำเสนอ
1.2.5 อำจำรย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษำปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และกำรสร้ำงต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมกำหนด
ระยะเวลำที่มอบหมำย
1.3.2 ประเมินจำกกำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำของนักศึกษำ กำรส่งงำนตำมกำหนดระยะเวลำที่
มอบหมำย และกำรร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมิ นจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยรำยกลุ่มและรำยบุคคล ไม่
คัดลอกผลงำนผู้อื่น
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3 สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่ำง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตำมข้อกำหนด
 2.1.4 สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิวัฒนำกำรคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรนำไป
ประยุกต์
 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง
และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.1.7 มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและหรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จริง
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีกำรสอน
จัดให้มีวิธีกำรสอนและกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมของเนื้อหำที่จัด กำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
สัปดำห์โดยเน้นกระบวนกำรเรียนกำรสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้
2.2.1 ใช้กำรสอนแบบบรรยำยในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้
2.2.2 ใช้ วี ธี ส อนแบบให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สร้ ำ งงำนมั ล ติ มี เ ดี ย กำรตั ด ต่ อ ภำพ กำรสร้ ำ ง
แอนิเมชัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรตัดต่อวีดีทัศน์และสร้ำงแอนิมชัน
2.2.3 ใช้วิธีกำรสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษำประเด็นต่ำง ๆ จัดทำผล
กำรศึกษำนำเสนอหน้ำชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ
2.2.4 ใช้วิธีกำรสอนแบบกระบวนกำรสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนกำหนดและมอบหมำยงำนให้ผู้ เรียนรับผิดชอบเป็นงำนเดี่ยวหรืองำนกลุ่ม โดยอำศัยทักษะหรื อ
พฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษำ ค้นคว้ำ กำรเรียนรู้ก ระบวนกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์พร้อมทั้งจัดทำ
สรุปเป็นผลงำนส่งผู้สอน
2.2.5 กำรทำแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด คำถำมทบทวน
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจำกผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์องค์ควำมรู้ โดยพิจำรณำจำกใบงำน
ผลกำรทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลกำรเรียนรู้
2.3.2 วัดและประเมินจำกกำรสอบระหว่ำงภำค รำยงำนที่ได้มอบหมำยโดยมีแหล่งอ้ำงอิงผลงำน
และกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำ
2.3.3 วัดและประเมินจำกกำรเรียนรู้แบบร่วมมือจำกโครงงำนที่นำเสนอ
2.3.4 วัดและประเมินจำกกำรนำเสนอรำยงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมควำมรูห้ รือผลงำนที่
เข้ำร่วมแข่งขัน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสื บ ค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
 3.1.3 สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
3.1.4 สามารถประยุกต์ค วามรู้ และทั กษะกับ การแก้ไขปั ญหาทางคอมพิ วเตอร์ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษำแบบฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
3.2.2 ผู้สอนสำธิตวิธีกำรใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำนในรูปแบบมัลติมีเดีย
3.2.3 อำจำรย์ผู้สอนได้มอบหมำยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่ำง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น
ภำยใต้ 4 พันธกิจหลักประกอบด้วย กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ
ของหลักสูตรเช่น กิจกรรมประกันคุณภำพ และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อดำเนินกำรจัดทำสื่อวีดิทัศน์
และภำพเคลื่อนไหว เช่น สื่อวีดิทัศน์ สื่อแอนิเมชัน และอื่น ๆ เพื่อเป็นกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำไป
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติจริง
3.2.4 อำจำรย์ผู้ ส อนได้ ม อบหมำยงำนให้นักศึกษำจัดท ำสื่อมัล ติมีเดี ยภำยใต้ หัวข้ อ 1) กำร
ประหยัดพลังงำน 2) ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3) มำรยำทไทย 4) โภชนำกำร 5) หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่กำหนด เพื่อ
นำไปบูรณำกำรโดยเข้ำร่วมกับโครงกำรต่ำง ๆ ของหลักสูตร
3.2.5 อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้นักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดในโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษำนำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจำกชิ้นงำนของนักศึกษำ ทำกำร์ตูนแอนิเมชั่น กำรทำหนังสั้น และกำรตัด
ต่อเสียงและกำรนำเสนอผลงำน
3.3.2 สังเกตจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อผลงำนที่นักศึกษำนำเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 4.1.2 สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทัง้
ในบทบำทของผู้นำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมทำงำน
 4.1.3 สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สำมำรถเป็นผู้ริเริม่ แสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้
แสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย. 61)
 4.1.6 มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง

4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 กำรเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติกำร
4.2.2 กำรเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมในกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร
4.2.3 กำรมอบหมำยงำนกลุ่ม กำรคิดให้ควำมเห็นและกำรรับฟังควำมเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจำกผลกำรเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจำกผลกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรแก้โจทย์งำน
4.3.3 ประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่ำงที่ทำงำนร่วมกัน
4.3.4 วัดและประเมินจำกผลกำรนำเสนอผลงำนกลุ่ม และกำรเป็นผู้นำในกำรอภิปรำยซักถำม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตอ้ งพัฒนำ
5.1.1 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2 สำมำรถแนะนำประเด็นกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำรแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 กำรติดตำม กำรคิด กำรวิเครำะห์ และนำเสนอรำยงำนประเด็นสำคัญด้ำนกำรสร้ำงงำน
กรำฟิกจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.2.2 กำรสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ใช้ในกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
5.2.3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมำยงำนให้มีกำร
สืบค้นเพิ่มเติมจำกเนื้อหำที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจำกผลกำรติดตำม กำรคิด กำรวิเครำะห์ และนำเสนอรำยงำนประเด็น
สำคัญด้ำนกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดียของผู้เรียน
5.3.2 วัดและประเมินจำกผลกำรสืบค้น เทคนิคกำรกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดีย ได้อย่ำงเหมำะสม
5.3.3 วัดและประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้
เครื่องมือ กำรอภิปรำย กรณีศึกษำที่มีกำรนำเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจำกเพื่อนร่วมชั้นและอำจำรย์ผู้สอน
รำยวิชำ
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มคอ. 3

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

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

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อำจำรย์ผู้สอนแนะนำตนเองพร้อม

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สื่อการสอน
1. เอกสำรประกอบกำร

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1

ผู้สอน
ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

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

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว
2

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

4

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1, 1,2,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำรตัดต่อ
เสียง
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

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

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

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณำกำร
ร่วมกับรำยวิชำ นำส่งผลงำนใน
สัปดำห์ที่ 15

4

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

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

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1,1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

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

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องตัวอักษรซึ่งเป็น
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

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

4

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

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

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

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

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. กรณีตัวอย่ำง หนังสั้น
และงำนแอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Premiere เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวีดีทัศน์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
5

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

4

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

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง กำร
ออกแบบกรำฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
6

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

4

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

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

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

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

4

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1, 1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- กำรแปลงวีดิทัศน์แบบแอนะล็อกเป็น
ดิจิทัล
- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์
- ขนำดภำพในกำรสร้ำงวีดิทัศน์
- โปรแกรมสำหรับกำรจัดกำร
วีดิทัศน์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4. ผู้เรียนนำคลิปที่ถ่ำยทำจำกสัปดำห์
ที่ 6 เพื่อตัดต่อในชั้นเรียน

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

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe
Premiere เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวีดีทัศน์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
8

บทที่ 8 ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย
- วิวัฒนำกำรของไฮเปอร์เท็กซ์
- ควำมหมำยของไฮเปอร์เท็กซ์และ
ไฮเปอร์มีเดีย
- แบบจำลองและองค์ประกอบของ
ไฮเปอร์เท็กซ์
- โครงสร้ำงไฮรำคี่
- ประโยชน์ของไฮเปอร์เท็กซ์
- ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ไฮเปอร์เท็กซ์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องไฮเปอร์เท็กซ์และ
ไฮเปอร์มีเดีย
ทักษะทางปัญญา

4

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

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.1, 1.4,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำงงำน
แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำสำมำรถใช้งำน Adobe Flash
เพื่อใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
9

บทที่ 9 กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาระบบมัลติมีเดีย
- วงจรกำรพัฒนำระบบ
- กำรพัฒนำสือ่ กำรเรียนกำรสอน
- ทีมงำนมัลติมีเดีย
- แนวทำงในกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- ตำแหน่งและหน้ำที่ของทีมงำน
มัลติมีเดีย

4

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

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.4,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่ำง แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ความรู้
- นักศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องกระบวนกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบมัลติมีเดีย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

บทที่ 10 โปรแกรมประยุกต์สาหรับ
การตัดต่อเสียง
- คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe
Audition

4

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- กำรใช้งำนโปรแกรม Adobe
Audition
- กำรบันทึกเสียง
โปรแกรม Adobe Audition
กำรตัดต่อเสียง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ 3. กรณีตัวอย่ำง งำน
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้ แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
สืบค้น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

ตัดต่อวีดทิ ศั น์
- เครื่องมือในกำรตัดต่อวีดิทัศน์
- โปรแกรม Adobe Premiere Pro
- พื้นฐำนกำรใช้โปรแกรม Adobe
Premiere Pro
- กำรจัดกำรไฟล์ภำพและเสียง
- กำรจัดกำรคลิปในหน้ำต่ำง Source
- กำรทำงำนบนหน้ำต่ำงไทม์ไลน์
- กำรใช้แถบเครือ่ งมือ
- กำรเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวีดิทัศน์
- กำรเพิ่มลูกเล่นข้อควำมบนคลิป
- กำรตัดต่อแบบซีเควนส์
- กำรส่งออกวีดิทัศน์
- กำรตัดต่อเสียง

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่

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

สื่อการสอน
1. เอกสำรประกอบกำร

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.3,1.5

ผู้สอน
ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

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

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

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

4

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

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

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

กำรสร้ำงไฟล์ผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นกำร
ตัดต่อเสียง
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

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

บทที่ 13 โปรแกรมประยุกต์สาหรับการ
สร้างภาพเคลือ่ นไหว 2
- ภำพกรำฟิกที่สร้ำงด้วย
คอมพิวเตอร์
- กำรวำดภำพและกำรลงสี

4

1. อำจำรย์ผู้สอนบรรยำยโดยใช้สื่อที่
เหมำะสมตำมหัวข้อบรรยำยประจำ
สัปดำห์

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสำรประกอบกำร

เรียนรำยวิชำ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับงำน
ธุรกิจ

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

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

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงำนตำมใบงำนหรือ
เอกสำรที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยให้
สืบค้น
3. นักศึกษำเรียนรู้ด้วยเองโดยกำรลง
มือปฏิบัติสร้ำงผลงำนมัลติมีเดีย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

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

Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

- นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ทไี่ ด้มำ
ประยุกต์เพื่อสร้ำงงำนมัลติมีเดียได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
14

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

4

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

1. เอกสำรประกอบกำร

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

1.3, 1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

- นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ทไี่ ด้มำ
ประยุกต์เพื่อสร้ำงงำนมัลติมีเดียได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
15

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

4

1. ผู้เรียนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน 1. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ผู้สอนประเมินผลงำน

1.3,1.5

ผศ.ชวำลิน
เนียมสอน

Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรกำร
ทำงำนมัลติมีเดียได้

- นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ทไี่ ด้มำ
ประยุกต์เพื่อสร้ำงงำนมัลติมีเดียได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรที่ได้รับ
มอบหมำยงำนเดี่ยว และงำนกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษำได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำร
สืบค้นข้อมูลสร้ำงงำนมัลติมีเดีย
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
เรียน

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

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

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

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

60%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

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

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

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%

15

10%

2-15

10%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

รำยงำน
ประเด็นสำคัญ
ด้ำนกำรสร้ำง
งำนมัลติมีเดีย

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

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

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

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

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

ค่ำระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ค่ำร้อยละ
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

3. การปรับปรุงการสอน
- ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ Tutorial โปรแกรม Adobe After Effect จำกเว็บไซต์ นอกเหนือจำกในชั่วโมง
เรียน เนื่องจำกโปรแกรมมีควำมซับซ้อนของเครื่องมือและต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝนค่อนข้ำงมำก
4การทวนสอบมาตรศานผลสัมฤทธิมของนักศึกษาในรายวิชา .
- ทวนสอบจำกกำรมอบหมำยโครงกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงงำนมัลติมีเดียและงำนแอนิเมชัน
- ทวนสอบจำกผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ จำกคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลกำรเรียน งำนที่ได้รับมอบหมำย
และกำรนำเสนอผลงำน
รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรำยวิชำทุกปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติ Tutorial โปรแกรม Adobe After Effect จำกเว็บไซต์ นอกเหนือจำกในชั่วโมง
เรียน เนื่องจำกโปรแกรมมีควำมซับซ้อนของเครื่องมือและต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝนค่อนข้ำงมำก

รำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.3) 3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงำนธุรกิจ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2562

รหัสวิชา 3653904
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานธุรกิจดิจิทลั
(ภาษาอังกฤษ) Digital Business Project

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารัตน์ คุม้ บารุง

มคอ. 3

คานา
รายละเอียดรายวิชา 3653904 โครงงานธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Project) เป็น
การจัดทารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานธุรกิจดิจิทัล ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็น
องค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ครอบคลุม
เนื้ อ หาทั้ ง หมดของรายวิ ช าในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ โดยผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจดิจิทัล การค้นคว้า การพัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน และการนาเสนอผลงานธุรกิจดิจิทัล
โครงงานธุรกิจ ดิจิทัล ถือเป็ นบทสรุปทางความคิดของนักศึกษา และแสดงความสามารถเฉพาะ
เรื่องราวที่นักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อย่างละเอียดและลึกซึ้ง
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งรูปแบบ
การสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผู้เรียน ละสามารถนาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาโครงงานธุรกิจดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
43
44
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653904 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานธุรกิจดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Business Project
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารัตน์ คุ้มบารุง ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
19 พฤศจิกายน 2562

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

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจดิจิทัล การค้นคว้า การพัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน และการนาเสนอผลงานธุรกิจดิจิทัล
Analysis and design the digital business systems; searching; systems development;
documentation; and presentation in digital business
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ช.ม. ต่อภาค สอนเสริมตามความ
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ช.ม. ต่อสัปดาห์

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
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 (3) มีภ าวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ลาดับความสาคัญ
 (4)

เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น

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

1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิบ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ ศึกษาเพื่ อให้ เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
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(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) ให้ ผู้ เรีย นสื บ ค้น หาหั ว ข้อโครงงานฯ และแหล่ งสื บค้น ข้อมูล จากเว็บไซต์ รวมถึงการค้ นหา
โครงงานจากฐานข้อมูลภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตร ผู้สอนอธิบายการเขี ยนทบทวนวรรณกรรม
และการเขียนเอกสารอ้างอิงเพื่อการเขียนโครงร่างการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน การนาเสนอผลงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน การนาเสนอผลงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษาโครงงานธุรกิจดิจิทัลจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา และผู้สอนเน้นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจในปั จ จุ บั น ดั งต่ อ ไปนี้ 1) เทคโนโลยี เพื่ อ ส่ งเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู งวัย 2)
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาแอป
พลิเคชันที่ส่งเสริมการทางานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4) เทคโนโลยี
ส่งเสริมการเกษตร (Smart Farmer) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถขยายความคิด
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดทาโครงงานธุรกิจดิจิทัล
3.3 วิธีการประเมินผล
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(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ แบบวิภ าษวิธีเกี่ยวกับประเด็น การจัดทาโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านโครงงานธุรกิจดิจิทัลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่ าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการจัดทาโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8

มคอ. 3
(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดโครงงานธุรกิจดิจิทัลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการจัดทาโครงงานธุรกิจดิจิทัล จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
- ความหมายโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
- ความสาคัญของโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
- การหาหัวข้อโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัล

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์ ชี้แจงข้อกาหนดต่าง ๆ
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันสาหรับการ
เสนอหัวข้อโครงงาน การสอบข้อเสนอ
โครงงาน การสอบนาเสนอความก้าวหน้า
และการสอบปากเปล่า
3. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
4. แสดงความคิดเห็น และค้นคว้าข้อมูล
จากหัวข้อ หรือโจทย์ที่ผู้สอนกาหนด
ดังต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 2) เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาแอป

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

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะของโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัลและความสาคัญของ
โครงงานธุรกิจดิจิทัล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านระบบ
สารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

พลิเคชันที่ส่งเสริมการทางานของ
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 4) เทคโนโลยีส่งเสริม
การเกษตร (Smart Farmer)
5. อาจารย์ผู้สอนตอบข้อซักถามและให้
คาแนะนาแก่ผู้เรียนในเรื่องต่างๆ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

การนาเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล (ต่อ)
- การหาหัวข้อโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
- การทบทวนเอกสารต่างๆ
ความหมายขององค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการหาหัวข้อโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการสืบค้นหา
หัวข้อโครงงานธุรกิจดิจิทัล และการทบทวน
เอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล DRIC
(http://www.riclib.nrct.go.th/) เป็นต้น
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัล จากเว็บไซต์ของหลักสูตร
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและให้ข้อเสนอแนะ

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

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอหัวข้อโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัลได้
- หัวข้อการสอน
องค์ประกอบของโครงงานธุรกิจ
ดิจิทัล
- องค์ประกอบของโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์
- การเขียนโครงร่างโครงงาน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างโครงงาน
ธุรกิจดิจิทัล จากเว็บไซต์ของหลักสูตรและ
เว็บไซต์งานวิจัย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

คอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ให้ผู้เรียนนาเสนอหัวข้อโครงงานที่
สนใจ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
อนุมัติจัดทาโครงงาน
4. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียนนาเสนอและให้
ข้อเสนอแนะ

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

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม

4

จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
ของการเขียนโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
- การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็น
คาถาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอโครง
ร่างโครงงานธุรกิจดิจิทัล โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

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

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
(ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอโครง
ร่างโครงงานธุรกิจดิจิทัล โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็น
คาถาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6

ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของโครงร่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์
- หัวข้อการสอน
การออกแบบและวางแผนพัฒนา
ระบบ
- ขั้นตอนของวงจรชีวิตการ
พัฒนาระบบงาน
- หลักการออกแบบและวางแผน
พัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและ
วางแผนพัฒนาระบบ

4

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

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

1, 2, 3

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
วางแผนพัฒนาระบบโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการออกแบบและ
วางแผนพัฒนาระบบ
- หัวข้อการสอน
การจั ด ท าเอ ก ส ารป ระก อ บ
โครงงาน
- บทนา
- ระบบงานปัจจุบัน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การออกแบบระบบงาน
- ผลการพัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถจัดทาเอกสาร
ประกอบโคงงานได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้

สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

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

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน
- หัวข้อการสอน
การจั ด ท าเอ ก ส ารป ระก อ บ
โครงงาน (ต่อ)
- ผลสรุป
- การเขียนอ้างอิง
- การจัดทาภาคผนวก
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน
ทักษะทางปัญญา

4

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

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

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9

- นักศึกษาสามารถสรุปผลการ
ดาเนินงาน เขียนอ้างอิงและ
จัดทาภาคผนวกได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
การเขียนอ้างอิง การเขียน
ภาคผนวกได้
- การนาเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงาน (3 บท)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้

ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ทาการตลาดผ่านยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10

ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของ
ความก้าวหน้าของโครงงาน
- การนาเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงาน (3 บท) (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

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

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

11

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของ
ความก้าวหน้าของโครงงาน
- การพัฒนาระบบงาน
- Learning Outcome

4

1. เอกสาร
1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทาการ ประกอบการสอน
พัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และ
การโฆษณาผ่าน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12

- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้

4

1. เอกสาร
1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา
ระบบงาน และนาเสนอระบบงานที่ทาการ ประกอบการสอน
พัฒนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม

4

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

1, 2, 3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
- การนาเสนอโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
โครงงานธุรกิจดิจิทัล โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะกรรมการ
10 นาที

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

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารนาเสนอและ
ตอบประเด็นคาถามจาก
คณะกรรมการได้
- การนาเสนอโครงงาน (ต่อ)

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอ
โครงงานธุรกิจดิจิทัล โดยเชิญ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า
พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ

คณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้า
ร่วม ให้แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการ
นาเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะกรรมการ
10 นาที

รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- นักศึกษาสามารนาเสนอและ
ตอบประเด็นคาถามจาก
คณะกรรมการได้
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

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

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

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากการนาเสนอโครง
ร่างโครงงาน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

4-5

10
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มคอ. 3
กิจกรรมที่
แบบฝึก
ปฏิบัติ
- การ
นาเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ

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

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

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอโครงร่างโครงงานและ
การแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นคาถามของ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9-10
10

14-15

40

7-15

10

4-5

5
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

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

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

1. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
2. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
9-10

5

14-15

5

1-15

5

4 -15
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

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

วิธีการประเมิน

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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

5

1-15

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .
(2562). เอกสารประกอบการเรียนโครงงานธุรกิจดิจิทัล กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึ กษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
70
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
67-72
C
พอใช้ (Fair)
2.0
61-66
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-60
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
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3. การปรับปรุงการสอน
(จัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากการถามตอบนักศึกษาเป็นรายกลุ่มโดยคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจาวิชา ในการนาเสนอโครงร่างโครงงาน
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรีย นรู้/ส่ ว นร่ ว มในชั้น เรีย น งานที่ ได้ รับ มอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิ จารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ
✓
✓
✓
1. คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
✓
2. ความรู้
✓
✓
✓
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
✓
✓
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
✓
✓
✓
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2562

รหัสวิชา 3653213
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Development on
Mobile Devices

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ

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

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653213 การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ บนอุ ป กรณ์
เคลื่ อ นที่ (Business Application Development on Mobile Devices) เป็ น รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
คุ ณ ลัก ษณะของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรับ อุ ป กรณ์ ส าหรับ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ หลั ก การ
เครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคง
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบงาน แนวทางการออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทั้งนี้ได้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาบูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้วตาม
โครงสร้างหลักสูตรกับรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ หรือ การลงมือทาจริง (Active Learning) หมายถึง จัดการกระบวนการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนได้ลงมือ
กระทาและได้ใช้กระบวนการคิด เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การ
เขียน การโต้ตอบ และการวิ เคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชานี้จึง
เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายใน
ห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3653213 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Development on Mobile Devices
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
20 พฤศจิกายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง สถาปั ต ยกรรม คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่
ระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์ สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ หลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
(2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจโพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการ
พัฒนาระบบงาน แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
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(3) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการฝึกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
(4) เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้าน
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ การนาไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี จัดการเรียนการสอนครั้งแรก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สถาปั ต ยกรรม คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรับ อุ ป กรณ์ ส าหรับ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ หลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ วิธีการพัฒ นาระบบงาน แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Architectural features of mobile devices; the operating systems on mobile devices;
techniques of developing application software in business on mobile devices; mobile
applications security; mobile application protocol; system development methodology;
user interface design; mobile database connection; information systems and applications
on mobile devices
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการเรียนการสอนได้
ตามตารางที่ได้กาหนดไว้
หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีที่
ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
หัวข้อที่สอนครั้งแรก

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ ได้แก่ line ID:
laddasuanmali หรือ e-Mail: laddasuanmali@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นทีผ่ ู้เรียนสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ในประเด็นทีผ่ ู้เรียนสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติ ด ตามความก้ าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ วเตอร์ รวมทั้ งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้เรียนสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี้
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศกึ ษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ
และ สังคมตามเนื้อหารายวิชา
(4) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม
(5) วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้เรียนสมควรได้รับพัฒนาใน
รายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิ จกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่น ข้ามรายวิชา หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติกา
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
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(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ดังต่อไปนี้
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน กาหนดให้นักศึกษาแก้ปัญ หา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญ หา และให้นาเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญ หา ผลการวิเคราะห์ ประสิท ธิภาพ ต่อ ผู้เรียนในห้ องเรียน โดยการวิจารณ์ ในเชิง
วิชาการระหว่างผู้เรียนและกลุ่มผู้เรียน ดังนี้
(1) การติ ด ตาม การคิ ด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ข้อมูลด้าน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

1

การแนะนารายวิชา การทาความรู้จักผู้เรียน และ อธิบาย
ระเบียบต่าง ๆ ในห้องเรียน พร้อมบรรยาย ภาพรวมของ
รายวิชาและเกณฑ์การวัดและประเมินผล และสาระสาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง
- หัวข้อการสอน
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สถาปัตยกรรม
- คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- รูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที-่
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

1, 4

4 (1)
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

2-3

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
ระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- การสร้างแอปพลิเคชันสาหรับแอนดรอยด์
- การติดตั้งเครื่องมือชุดพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
- โปรแกรมจาลองระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- Bootstrap- Learning Outcome

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติติดตั้งเครื่องมือชุด
พัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

4-5

คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
สาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของระบบปฏิบัติการ
สาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
หลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนา

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ เอกสาร และเว็บไซต์
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
สืบค้น
5. BLOG/Face book
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานทีผ่ ู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- การเพิ่ม Package ย่อยในโปรเจ็กต์
- การสร้างคลาสใน Package ย่อย
- การผูกติดข้อมูลในแอปพลิเคชันแอนดรอย์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับหลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมใน
การพัฒนา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับหลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมใน
การพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัสโปรแกรมเชิง
วัตถุ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผเู้ รียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
6. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัด

2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
5. BLOG/Face book
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

6

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของหลักการเครื่องมือและ
ภาษาโปรแกรมในการพัฒนา
- หัวข้อการสอน
โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ข้อจากัดของสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- WWW และการเคลื่อนที่
- โพรโทคอล WAP
- สภาพแวดล้อมของโปรแกรมประยุกต์บน WAP
- ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโพรโทคอลของ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผเู้ รียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
5. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

7-8

- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับโพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของโพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หลักการออกแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
- ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้สอนนาเสนอกรณีตัวอย่าง
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และโรงแรม
- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจ
ภัตตาคาร ร้านอาหาร
- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจการ
ขายสินค้า
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา 5. BLOG/Face book
เพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
6. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

9

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
- การสร้างโปรเจ็คใหม่
- การปรับแต่ง Code Editor
- ไฟล์และโฟลเดอร์ของโปรเจ็ค
- การรันแอปพลิเคชันบนเครื่องจาลอง
- การออกแบบ UI
- การจัดโครงร่างแบบ Relative Layout
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนแอนดรอยด์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผเู้ รียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
5. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

10

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สัมพันธ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
- หัวข้อการสอน
แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
- การกาหนด Resource
- การกาหนด Style
- การเข้าถึง Resource และ View ด้วย Java
- การแบ่งกลุ่มของ View
- แอททริบิวต์และเมธอดพื้นฐาน
- การใช้ TextView
- การใช้ Button

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดแบ่งกลุ่ม ให้
ผู้เรียนทากิจกรรมในการออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2,3,4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- การใช้ EditText
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกีบแนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานทีผ่ ู้เรียน 5. BLOG/Face book
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ประเด็นสาคัญของการแนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้
11-12 - หัวข้อการสอน
การสร้างแถบนาทาง
- การสร้างแถบ Toolbar
- ระบบสีในโปรเจ็ค
- การปรับแต่ง Toolbar
- การสร้างแถบ Toolbar แบบยืดหดได้
- การสร้างระบบเมนูพื้นฐาน
- การสร้าง Option Menu
- การสร้าง Context Menu
- การสร้าง Popup Menu ให้กับ View
- การสร้างรายการด้วย ListView
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแถบนา
ทาง

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสร้างแถบนาทาง
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

2,3,4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการสร้างแถบนาทาง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทกั ษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
แถบนาทาง
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการสร้างแถบนาทาง
13-14 - หัวข้อการสอน
การเขียนโปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล
- ระบบจัดการฐานข้อมูล
- การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล
- ภาษาสาหรับการจัดการฐานข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมในการเข้าถึงฐานข้อมูล
- การส่งชุดคาสั่งเอสคิวแอลไปประมวลผลยังฐานข้อมูล

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เชื่อมกับฐานข้อมูล
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา

2,3,4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- พื้นฐานการสร้างฐานข้อมูล SQLite ภายในแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
- การตรวจสอบและนาฐานข้อมูล SQLite ออกมาใช้งาน
ภายนอก
- การจัดการฐานข้อมูล SQLite ด้วย SQLite Manager
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
เชื่อมกับฐานข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการเขียนโปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ เอกสาร และเว็บไซต์
สืบค้นและนาเสนอข้อมูล
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน 5. BLOG/Face book
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ

15

ประเด็นสาคัญของการเขียนโปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
- ผู้เรียนนาเสนอผลงานโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ประจาภาคการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนตามองค์ประกอบ
และข้อกาหนดตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้
- ทบทวนบทเรียน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลการพัฒนา
โปรแกรมเชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพื่อนร่วมตอนเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
เรียนอภิปราย ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อม
นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
บทเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรุป
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งคาถาม
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ผู้เรียนนาเสนอ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และร่วมตอบคาถามในการ
นาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
- นักศึกษามีความสามารถสือ่ สารด้านภาษาไทยใน
นาเสนอผลงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน

24

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

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

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึก
ปฏิบัติ

ความรู้
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

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

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

8

30
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

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

(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3. มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและหรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง (2.7)

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่าง
เป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4)

สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบปลาย
ภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
6. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษา/งานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผูเ้ รียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

30

1-15

5

1-15

5
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

- การ
นาเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม(4.4)

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์
และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สาคัญด้าน
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการทางาน
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5.1)
2. สามารถแนะนา
ประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.2)

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลื่อนทีจ่ ากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เรียน
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาทีม่ กี ารนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพือ่ นร่วมชั้น
และอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

5

1-15

5
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ. (256x). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จักรชัย โสอินทร์ และคณะ. (2559). คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน.
กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์. (2555). คู่มือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP+AJAX+jQUERY. กรุงเทพมหานคร:
โปรวิชั่น.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2556). การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA. กรุงเทพมหานคร: รี่ไวว่า.
ศุภชัย สมพานิช. (2559). คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์. .
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซีฯ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นระยะที่เหมาะสมตามประเด็นที่กาหนด
- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนบันทึก นาเสนอให้ผู้สอนทราบผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผู้เรียน ตามรูปแบบและวิธีการที่สาขากาหนด
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/้ ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รบั มอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ. 3
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
67-72
C
พอใช้ (Fair)
2.0
61-66
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-60
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุ งการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/้ ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน การทดสอบย่อย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 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
- ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย
- จัดกิจกรรมให้หลากหลาย โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รหัสวิชา 3653117
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Creative Thinking in Digital Business

ผูสอน

(1) ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล (Creative Thinking in Digital
Business) จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหผูศึกษามีกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การสรางมูลคาเพิ่ม
ทางธุรกิจ
ทั้งนี้ผูสอนสงเสริมและสนับสนุนใหผูศึกษาสามารถมีแนวคิดตอยอดทางความคิดสรางสรรคในการ
สรางชิ้นงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค โดย
ไดชี้ชัดในประเด็นที่เขมขนมากขึ้น จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูศึกษาสามารถเขารวมแขงขันในการพัฒนาธุรกิจ
ดานเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการเรียนรู เชิงสัมพันธและเชิงบูรณาการ
รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูศึกษาและผูสอน ที่ใชสําหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เนนผูศึกษาเปนสําคัญ เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา
ผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน2562

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

สารบัญ
หมวด

หนา

1
2
3
4

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาการเรียนรูของผูศึกษา

5
6
7

แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1
2
2
3
11
32
33

(2)

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

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล
Creative Thinking in Digital Business
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
4.1 ผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค
4.2 ผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
18 พฤศจิกายน 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
18 พฤศจิกายน 2562

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1

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

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูศึกษามีความรู ความเขาใจในบทบาทของการคิดสรางสรรคสําหรับธุรกิจ
2. เพื่อเปนการสรางและสงเสริมใหผูศึกษาสามารถมีกระบวนการคิดเชิงระบบ การคิดเชื่อมโยง คิดตอ
ยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูศึกษาผูที่มีทัศนะคติและแนวคิดเชิงสรางสรรคในการประกอบ
ธุรกิจที่สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อ ให ผู ศึกษามี พฤติ กรรมเป น ผู รับ ผิดชอบ เป น ผูมีระเบี ย บ มีวินั ย มีความสนใจใฝรูใฝเรี ย น จิ ต
สาธารณะ
2. วัตถุประสงคของรายวิชา
1. ผูศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด หลักการคิด วิธีคิดตอยอดธุรกิจสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
2. ผูศึกษาสามารถคิด ออกแบบ วิเคราะห สังเคราะห สรางธุรกิจดิจิทัลไดจากกระบวนการคิดเชิงระบบ
และการคิดสรางสรรค มีทักษะในการคิด
3. ผูศึกษามีทัศนคติ พฤติกรรมเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน
3. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. การจัดกิจกรรมการสอนมีความสอดคลองตอสภาพของกลุมผูศึกษาโดยการนํากิจกรรมการบริการ
วิชาการ หรือการวิจัยเปนสวนในการพัฒนา
2. ใหผูศึกษาทําการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจและสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ไดแก การจัดการเชิงกลยุทธ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล
3. สร า งความรู ความเข าใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนของการนํ าคอมพิ ว เตอร ไปประยุ ก ตในงานธุร กิ จ อย าง
สรางสรรค

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการคิดวิเคราะหเชิงสรางสรรคสําหรับธุรกิจดิจิทัล กระบวนการคิด การใชความคิดสรางสรรคใน
สื่อดิจิทัล เศรษฐกิจสรางสรรค การใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
Principles of thinking and digital creative business analysis; thinking process; using of
creativity in digital media; creative economy; using of digital technology; and business
value added creation
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาค
การศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
45 ชัว่ โมงตอภาค สอนเสริมตามความตองการ ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษา
ของผูศึกษา และการวิเคราะห ในหองปฏิบัติการ
ความเขาใจและความตองการ หรือภาคสนาม
การเรียนรูที่แตกตางกันของผู
ศึกษาเฉพาะราย
วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษา

2

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

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่ผูสอนใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกผูศึกษาเปนรายบุคคล
- ผูสอนประจํารายวิชาประกาศเวลาให คําปรึกษาผานชองทางสื่อสังคมออนไลนที่ผูสอนกําหนดและ
ผูเรียนมีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ เฉพาะรายที่ตองการโดยการ
นัดหมายลวงหนาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของผูศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผูศึกษารับ ผิด ชอบเปน กลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน
(2) ใชวิธีส อนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาที่ห ลากหลายตามใบงานและใหเชื่อมตอความคิด และเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการ
เชื่อมความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและ
ทักษะการสรุปความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใชวิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบ ายเพื่อสรางความเขาใจ โดย
ผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อใหผูศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน
โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาํ หนดสง
ผูส อน พรอมทั ้งจัด นําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการใหผูอื่น ไดศึกษาโดยมีผูส อนใหคําแนะนํ า
แนวทางที่ถูกตอง
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(4) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
แหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดและ
นําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน
(5) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรว มกัน และใหผูศึกษาศึกษาคน ควาดวยตนเอง
เพิ่มเติม
(6) กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอ
ผานบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส หนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น
(7) ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงต อเวลาของผูศึกษาในการเขาชั้น เรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดสงงาน และผลของการตรวจงาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพรอมเพรียงของผูศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไมนําผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการชวยเหลือผูสอนผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่งที่เปน
ประโยชนสรางสรรคตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถวิ เคราะห ป ญ หา เข าใจ และอธิ บ ายความต อ งการทางคอมพิ ว เตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
2.1.5 รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู ในแนวกวางของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผูศึกษารับ ผิด ชอบเปน กลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคลและทักษะการ

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4

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

ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน
(2) ใชวิธีส อนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึก ษาตามใบงานและใหเชื่อ มตอ ความคิด และเนื ้อหาสาระดว ยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลว จัด ทํ า ผลการศึก ษานํ า เสนอหนา ชั ้น เรีย น โดยใช สื ่อ การนํ า เสนอภาพแบบเลื ่อ น หรือ สื ่อ
อิเล็กทรอนิกสประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใชวิธีส อนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผู
ศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ตาง ๆ พรอมทั้งใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว
(5) ใชวิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการอธิบ ายเพื่อสรางความเขาใจ โดย
ผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาจัดทําโครงการทางธุรกิจเพื่อใหผูศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน
โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาํ หนดสง
ผูส อน พรอมทั ้งจัด นําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการใหผูอื่น ไดศึกษาโดยมีผูส อนใหคําแนะนํ า
แนวทางที่ถูกตอง
(6) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบตาง ๆ ใหผูศึกษา
(7) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
แหลงการเรีย นรู ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหลงการเรีย นรูที่แ นะนํ าไวต ามหัว ขอ ที่
กําหนดและนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน
(8) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรว มกัน และใหผูศึกษาศึกษาคน ควาดวยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูศึกษา
เปนสําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นที่หลากหลาย และชวยกันรวบรวมความรู
และสรางองคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
รางกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายรวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา
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การแสวงหาความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น
หรือเชื่อมโยงสรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนกําหนดขึ้น
(10) ใชวิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใชทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ยอ ยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และใหผู
ศึกษาชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคน พบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน
(11) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูศึกษาตองไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการ
ฟงเพีย งอยางเดียว การจัดกิจ กรรมใหผูศึกษาไดการเรียนรูโดยการอาน การเขียน การโตตอบ และการ
วิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูศึกษาไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคาที่เหมาะสมตามสภาพ
(12) กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอสื่อ
ดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีความเหมาะสมหนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น
(13) ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเชิงสรางสรรค
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูจากใบงาน แบบฝกหัด และ
แบบทดสอบ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู โดยการทดสอบเก็บคะนน
ระหวางภาค
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบรวมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
(4) วัดและประเมิน จากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู
ตลอดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลประเด็นปญหาและความตองการ
 3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใชวิธีส อนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผู
ศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พรอมทั้งใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามที่กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัล
(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
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เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนตาง ๆ ที่ผูสอน
กําหนดไว
(3) ใชวิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิค การอธิบ ายเพื ่อ สรางความเขาใจ โดย
ผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาจัดทําโครงการทางธุรกิจเพื่อใหผูศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน
โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดสง
ผูส อน พรอมทั ้งจัด นําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการใหผูอื่น ไดศึกษาโดยมีผูส อนใหคําแนะนํ า
แนวทางที่ถูกตอง
(4) ใชวิธีส อนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ
(5) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรีย นรายวิช า และแหลงการเรียนรูที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ
เรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดและนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสง
ผูสอน
(6) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรว มกัน และใหผูศึกษาศึกษาคน ควาดวยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูศึกษา
เปนสําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นที่หลากหลาย และชวยกันรวบรวมความรู
และสรางองคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
รา งกาย ในขณะปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมลัก ษณะที ่ห ลากหลายรว มกัน เรีย นรูก ระบวนการคิด กระบวนการ
แกปญหา การแสวงหาความรูและการประยุกตความรู โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใน
สถานการณอื่นหรือเชื่อมโยงสรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนกําหนดขึ้น
(8) ใชว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใชท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ยอ ยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษา
ชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปนขอสรุป
โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วั ด และประเมิ น จากการนํ าเสนอ การแสดงความคิ ด เห็ น ต อกรณี ศึ ก ษาและกิ จ กรรมฝ ก

กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค

(2) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เคราะห เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การนํ าเสนอข อ มู ล สารสนเทศเชิ ง
สรางสรรค
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภ าษ าไทย และ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและผูอื่น
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผูศึกษารับ ผิด ชอบเปน กลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน
(2) ใชวิธีส อนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื่อ มตอความคิด และเนื้อหาสาระดว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการ
สรุปความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใช สื่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัลและผูสอน
สรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว
(4) ใชวิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการอธิบ ายเพื่อสรางความเขาใจ โดย
ผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาจัดทําโครงการทางธุรกิจเพื่อใหผูศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน
โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดสง
ผูสอน พรอมทั้งจัดนําเสนอผลงาน
(5) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรีย นรายวิช า และแหลงการเรียนรูที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ
เรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดและนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสง
ผูสอน
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(6) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรว มกัน และใหผูศึกษาศึกษาคน ควาดวยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอผาน
สื่อดิจิทัล หนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น
(8) ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
ดิจิทัล หรืออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตในเรื่องเกี่ยวกับการใชความคิดเชิงสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากผลจากการคน ควา การตอบโจทย จากใบงาน รูป แบบการนํ าเสนองาน
ความรับผิดชอบตองาน การมีสวนรวม บทบาท หนาที่ และพฤติกรรมการดําเนินงาน
(2) วัดและประเมิน จากผลการนํ าเสนอผลงานกลุม หรือการจัดส งผลงานเขาประกวดหรือการ
แขงขันและการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบคําถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผูศึกษารับ ผิด ชอบเปน กลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอนที่กอใหเกิดการสรางสรรค
(2) ใชวิธีส อนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษา
ศึกษาประเด็น ศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื่อ มตอความคิด และเนื้อหาสาระดว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการ
สรุป ความแลว จัด ทํ าผลการศึก ษานํ า เสนอหนาชั ้น เรีย น โดยใชสื่อ การนํา เสนอดิจ ิทัล และผู ส อนสรุป
ประกอบอีกครั้ง
(3) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว
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(4) ใชวิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการอธิบ ายเพื่อสรางความเขาใจ โดย
ผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อใหผูศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมีขั้นตอน
โดยใชทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดสง
ผูสอน พรอมทั้งจัดนําเสนอผลงาน
(5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบตาง ๆ ใหผูศึกษา
(6) ใชว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใชท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ยอ ยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และใหผู
ศึกษาชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคน พบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน
(7) ใชวิธีส อนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูส อนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซ้ําดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา โดยมีผูสอนใหคําปรึกษาและ
ตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริง ทําใหเห็นคุณคาของสิ่ง
ที่เรีย นรูและจดจําเขาใจสิ่งที่เรีย นรูไดดี สามารถถายทอดหรือเชื่อมโยงการเรีย นรูไปใชในสถานการณ
เดียวกันได
(8) กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอผาน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส หนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น
(9) ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเชิงสรางสรรค
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานการคิดสรางสรรคของผูศึกษา
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม และถูกตอง
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลการเลือกใชเครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและผูสอนรายวิชา
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนแนะนําตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมายของรายวิชา
เกณฑการวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และเว็บไซต รวมถึงเครือขาย
สังคมออนไลนเพิ่มเติม
2. ผูสอนใหผูศึกษายกตัวอยางการคิด
3. ผูสอนบรรยาย และใหผูศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ
4. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
5. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหลากหลาย
รูปแบบ
6. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ตอบขอซักถาม

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง
1

การคิดวิพากษหรือการคิดวิเคราะห
กับการคิดเชิงสรางสรรค
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

ผูสอน
4.2 (1)

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยสื่อดิจิทัล
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล
ออนไลน

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

2

ธรรมชาติของสมอง และ
ธรรมชาติของความสัมพันธในการคิด
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อดิจิทัล
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปราย
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

4.2 (1)

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยสื่อดิจิทัล
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อดิจิทัล
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปราย
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
ศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบถามทบทวนทายสัปดาห

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

3

ความหมายและความสําคัญของการ
คิดสรางสรรคในธุรกิจ
และสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล
ออนไลน

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
11. เพื่ อ ให ผูศึ ก ษามี ค วามรู ความ
เข า ใจในบทบาทของการคิ ด สร า งสรรค
สําหรับธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

4

กระบวนการคิด
องคประกอบการคิดแบบวิพากษ คิด
วิเคราะห
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม


5

การสังเคราะหขอมูล และสารสนเทศ
ทางธุรกิจดวยกระบวนการคิด
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล
ออนไลน

ผูสอน

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดวย
สื่อดิจิทัล
2. ผูสอนและผูศ ึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

ทีศ่ ึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

6

กรณีตัวอยางของการกระบวนการคิด
สรางสรรค
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

ผูสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดวย
สื่อดิจิทัล
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม



กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

ผูสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดวย
สื่อดิจิทัล
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง
7

การใชความคิดสรางสรรคในสื่อ
ดิจิทัล กับการสรางธุรกิจ
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

ผูสอน
4.2 (1)

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายตอบ
ขอซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง
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เศรษฐกิจสรางสรรคกับกระบวนการ
คิด
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
ศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

9

ศักยภาพการคิดเชิงสรางสรรคกับมิติ
ของกระบวนการทางธุรกิจ
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

10

การคิดแบบจินตนาการในธุรกิจกับ
การสรางสรรคงานทางธุรกิจ
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/

ผูสอน

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดวย
สื่อดิจิทัล
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถาม
3. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษารวมกับวิธี
สอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูดวยตัวเอง
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

11

การประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
คิดเชิงสรางสรรค
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห

ผูสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)/
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
(2)
1. ผูศึกษานําเสนองานที่ไดรับมอบใน
กิจการของผูศึกษา และอภิปรายรวมกับ
ผูสอน
2. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม



กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
ศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
3. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผูสอนและผูศึกษารวมอภิปรายและ
ซักถาม
5. ผูสอนสรุปและประเมินผลงาน
6. ผูศึกษาตรวจสอบคะแนนงานที่ไดรับ
ระหวางภาค

ผูสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (2)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูศึกษานําเสนองานพรอมอภิปรายกับ
ผูสอน
2. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบเชิงรุก วิธีสอนแบบรวมมือ
วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธี
สอนแบบระดมพลังงานความคิดจาก
กรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
3. ผูสอนกําหนดงานใหผศู ึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผูสอนและผูศึกษาอภิปรายและซักถาม
5. ผูสอนสรุปและประเมินผลงานแจงใหผู
ศึกษาทราบ
6. ผูสอนพิจารณาและทบทวนคะแนน
ระหวางภาค

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง
12

การสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจดวย
กระบวนการคิดสรางสรรค
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา

1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
ผูสอน
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูศึกษานําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธี
สอนแบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบ
ระดมพลังงานความคิดจากกรณีศึกษา
รวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
อุปนัย วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวย
ตัวเอง
3. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
4. สรุปและประเมินผลงาน
5. อภิปรายและซักถาม

สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

13

การกําหนดกลยุทธกับการสรางสรรค
สําหรับธุรกิจ
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

14

การสรางกระบวนการจดจํา
กระบวนการคิด
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามี ความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูศึกษานําเสนอประโยชนที่ไดรับจาก
พรอมอภิปรายรวมกับผูสอน
2. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนแบบเชิงรุก วิธีสอนแบบรวมมือ
วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธี
สอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูดวยตัวเอง
3. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผูสอนและผูศึกษารวมอภิปรายและ
ซักถาม
5. ผูสอนสรุปและประเมินผลงาน

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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พัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิด
สรางสรรค
สรุปเนื้อหา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังค
ดานความรู
 2.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน

ผูสอน

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา

1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิ ดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ
4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูศึกษานําเสนองาน
2. ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
วิธีสอนเชิงรุก วิธีสอนแบบรวมมือ วิธี
สอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธี
สอนแบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบ
โครงงาน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอน
แบบรวมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธสี อน
แบบทักษะกระบวนการสรางความคิด
รวบยอด วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวย
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู
ที่
ชัว่ โมง

หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศกึ ษา
ดานทักษะทางปญญา
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
ตัวเอง
3. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผูสอนสรุปและประเมินผลงาน
5. ผูสอนและผูศึกษารวมอภิปรายและ
ซักถาม
6. ผูศึกษาตรวจสอบคะแนนระหวางภาค
ตลอดภาคการศึกษา

ผูสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม
ออนไลน
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่ อให ผูศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทของการคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ
ธุรกิจ
2. เพื่ อ เป น การสร า งและส งเสริ ม ให ผู
ศึกษาสามารถมี กระบวนการคิดเชิงระบบ
การคิดเชื่อมโยง คิดตอยอด
3. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให ผู
ศึ ก ษ าผู ที่ มี ทั ศนะคติ แ ละแน วคิ ด เชิ ง
ส ร างส ร รค ใน ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. เพื่ อให ผู ศึ ก ษ ามี พ ฤติ ก รรมเป น
ผูรับผิดชอบ เปนผูมีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน จิตสาธารณะ

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1.

2.

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

คุณธรรม จริยธรรม
1. วัดและประเมินจากการตรง
 1.ตระหนักในคุณคา
ตอเวลาของผูศึกษาในการ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
เขาชั้นเรียน การสงงานตาม
และซื่อสัตยสุจริต (1.1.1)
กําหนดระยะเวลาที่
 2. มีวินัย ตรงตอเวลา ความ
มอบหมายและการเขารวม
รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
กิจกรรม
(1.1.2)
2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพรอมเพรียงของผู
ศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ไดรับ
มอบหมายและการแกไขงาน
ที่มีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลือผูสอน
ผูสอนและการชวยแนะนําใน
สิ่งที่เปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อ
สรางกระบวนการเรียนรู
รวมกัน รวมถึงขอกําหนด
ของชุมชนหรือองคการที่มี
สวนรวมกับกิจกรรมการ
เรียนรู
ความรู
 1. มี ความ รู ค วาม เข า ใจ 1. วัดและประเมินจากผลการ
เกี่ยวกับ หลักการ และทฤษฎี ที่ วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน ใบความรู
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1)
การทดสอบยอย แบบฝกหัด
และการนําเสนองาน
2. วัดและประเมินจากการ

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
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สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5

(กรณีที่ผู
ศึกษาไม
ดําเนินใหมี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผูศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ)

1-15

5

7
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กิจกรรม
ที่

3.

4.

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรู
แบบรวมมือในการสราง
ชิ้นงานสรางสรคเดี่ยวและ
กลุม
5. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู
สําหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคิด และเพิ่ม
ประสบการณ

ทักษะทางปญญา
 1. สามารถสืบคน ตีความ
1. วัดและประเมินจากการ
และประเมินสารสนเทศเพื่อใช
นําเสนอ การแสดงความ
ในการแกไขปญหาอยาง
คิดเห็นตอกรณีศึกษาจาก
สรางสรรค (3.1.2)
ผลงานสรางสรรคตัวอยาง
2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุมของผูศึกษา
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหเกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนางานสรางสรรค
ผานชองทางดิจิทัล
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 1. มีความรับผิดชอบในการ 1. วัดและประเมินจากผลการ
กระทําของตนเอง และ
พัฒนาความคิดสรางสรรคใน
รับผิดชอบงานในกลุม (4.1.4)
การพัฒนาธุรกิจรวมกับ
ผูประกอบการทีผ่ ูศึกษาทํา
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20

1-15
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5

1-15

5

1-15

5

1-15

5

1-15
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กิจกรรม
ที่

5.

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล
การวิเคราะหพรอมนําเสนอ
2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปราย
ซักถาม

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. สามารถสื่ อ สารอย า งมี 1. วัดและประเมินจากผลการ
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และ ติดตาม การคิด การวิเคราะห
การเขี ย น เลื อกใช รูป แบบของ และนําเสนอรายงานประเด็น
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม สําคัญดานการพัฒนา
(5.1.3)
ความคิดสรางสรรคของผู
 2. สามารถใชสารสนเทศ
ศึกษา
และเทคโนโลยีสื่อสารอยาง 2. วัดและประเมินจากผลการ
เหมาะสม (5.1.4)
สืบคน เทคนิคการนําเสนอ
โดยใชทฤษฎี การเลือกใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตรและ
สถิติที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงขอจํากัด เหตุผลการ
เลือกใชเครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนรวมชั้นและผูสอน
รายวิชา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15
1-15

1-15

5

1-15

1-15

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนรวมกันระหวางกิจกรรมการจัดการเรียนรูระหวางผูศึกษาและ
ผูสอน
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การพิ จ ารณาผลสั มฤทธิ์ การเรีย นรูของผูศึ กษาในรายวิช าที่ ครอบคลุมผลการเรีย นรูทั้ ง 5 ด าน
ประกอบด ว ย (1) ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ด า นความรู (3) ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา (4) ทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน คารอยละของแตละชวงคาระดับคะแนนในระบบอิงเกณฑ มีดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช (Fair)
2.5
67-72
C
พอใช (Fair)
2.0
61-66
D+
ออน (Poor)
1.5
55-60
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค. (2562). การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2556). การคิดเชิงสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย บจก.
ประจักษ ปฏิทัศน. (2562). การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร: อ.ประจักษ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมทรัพยสินทางปญญา. กระทรวงพาณิชย. (2556). “กฎหมายสินทางปญญา” สืบคน
เมื่อ 2562, ตุลาคม, 25, เขาถึงไดจาก
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php
ราชบัณฑิตยสถาน. (2549). ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2525 (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส
พับลิเคชั่นส.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูศึกษา ผูสอนกําหนดไวดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูศึกษาและการอภิปรายรวมกัน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรูไปใช
- การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานกลุมของสื่อสังคมออนไลนทผี่ ูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 กลยุทธการประเมินการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยูรวมกัน
(2) ประเมินจากจากงานกลุมและการบริหารจัดการเปนกิจกรรม แผนงานและโครงการ สรางจิต
สาธารณะ
(3) ประเมินจากการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหผูศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย และ
การสรางตนแบบที่ดีสําหรับผูอื่นในสังคม
2.2 กลยุทธการประเมินดานความรู
(1) ประเมินจากการสรุปองคความรู การสอนดวยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา และการ
เรียนรูเชิงรุก การบูรณาการความรู
(2) ประเมิ น จากการวิเคราะห ป ญ หา เขาใจและอธิบ ายความตองการทางธุรกิจ ดิจิทั ล สามารถ
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) ประเมินจากการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจ
ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สถานการณทางธุรกิจ
2.3 กลยุทธการประเมินดานทักษะทางปญญา
(1) การประเมินจากการศึกษากระบวนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน รวมกับการสอน
ดวยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
(2) การประเมินจากการกําหนดใหผูศึกษาปฏิบัติงานในชุมชนการศึกษาเรียนรู เพื่อฝกการแกไข
ปญหาจากสภาพจริง หรือสภาพเสมือนจริง สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ
2.4 กลยุทธการประเมินดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
(4) การเขารวมกิจกรรมดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส การดําเนิน
ธุรกิจดิจิทัล
2.5 กลยุทธการประเมินการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อดิจิทัล
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(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและคณาจารยผูสอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
- ผูสอนจัดทําประเมินบันทึกผลการวิเคราะหสภาพการศึกษาของผูศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ
รายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการตรวจผลงานของผูศึกษาโดยผูสอน และผูสอนทานอื่นที่ใหความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือผูทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ไดนําเสนอโครงการทางธุรกิจดิจิทัล
รูปแบบการนําเสนอผลงาน
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรูของผูศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผูศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานประกอบดวย
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการแสดงออกของผูศึกษา และการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกกลุม
(2) ดานความรู
การวิเคราะหผลงานของนักศึกษา การพิจารณาคุณภาพของโครงการสรางสรรค
การใหผูเรียนอธิบายการไดมาซึ่งแนวคิดในการทํางาน การเรียนรู การประยุกต
(3) ดานทักษะทางปญญา
การวิเคราะหประเมินจากการกําหนดใหผูศึกษาไดมีโอกาสแกปญหา หรือสํารวจปญหา สรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ จากเหตุการณที่ผูสอนไดกําหนด การคิดวิเคราะห
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สังเกตจากการทํางานกลุมของผูศึกษา การสงงานตามกําหนดเวลา
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหขอมูลของธุรกิจจากผูศึกษาดวยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทยที่
ไดรับมอบหมายโดยใหสามารถอธิบายที่มาของวิธีการทํางานและเหตุผลของการทํางาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของขอมูล/สารสนเทศที่ผูศึกษาเลือกนําเสนอ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เป ด การเรี ย นการสอนหรื อ ตาม
ขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญวิทยากร เจาของธุรกิจหรือกิจการ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูประกอบการที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนสวนรวมในการทําพิชญพิจารณ เพื่อใหผูศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานสรางสรรคของผูสอนหรือการจัดการเรียนรูตามประเด็นที่เกี่ยวของหรือสอดคลอง

วิชา 3653117 การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจดิจิทัล หนวยกิต 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

34

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

รหัสวิชา 3653606
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Online Social Network and Digital Marketing

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ

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

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653606 เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม (Social Network and
Social Commerce) เปน รายในหลักสูตรบริห ารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิ จ ที่ มุงเนน ให
ผูเรียนไดศึกษาแนวคิดและองคป ระกอบของเครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล เครื่องมือ
สําหรับเครือขายทางสังคม บทบาทของการตลาดดิจิทัลที่มีตอธุรกิจ การพัฒนารูปแบบการตลาดดิจิทัล การ
สื่อสารตราสินคาอิเล็กทรอนิกส และการตลาดดิจิทัลบนเครือขายทางสังคม
รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฏี การฝกปฏิบัติ
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฏีและกรณีศึกษาตางๆ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และสามารถนําความรูที่ไดจากการรายวิชาเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรมไปประยุกตใชในการทํางานอนาคตได

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2562
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
6
10
43
44
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653606 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Online Social Network and Digital Marketing
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
19 พฤศจิกายน 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
19 พฤศจิกายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให ผู เรีย นมี ค วามรู เครือข า ยทางสั งคม สื่อทางสังคม ชองทางการเขาถึงเครือ ขายทางสังคม
ตลอดจนสามารถใชโปรแกรมประยุกตกับเครือขายทางสังคมและการตลาดดิจิทัลได
2. เพื่ อให ผูเรีย นมีความรู ความเข าใจเกี่ย วกับ แนวคิด ของธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส องคป ระกอบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสกับเครือขายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ การจัดการระบบหวงโซ
อุปทาน กับการตลาดดิจิทัล
4. เพื่อใหเปนพื้นฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน
2. เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาที่สอนใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
3. เพื่อปรับใหมีกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองตอศักยภาพของผูเรียนและผลลัพธจากการเรียนรูรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและองคประกอบของเครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล เครื่องมือสําหรับเครือขาย
ทางสังคม บทบาทของการตลาดดิจิทัลที่มีตอธุรกิจ การพัฒนารูปแบบการตลาดดิจิทัล การสื่อสารตราสินคา
อิเล็กทรอนิกส และการตลาดดิจิทัลบนเครือขายทางสังคม
Online social network and digital marketing concept and components; social network
applications; Roles of digital marketing in business; digital marketing development;
electronic brands communication; and digital marketing on social network
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค
สอนเสริมตามความ
ไมมี
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
ตองการของนักศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการโดยติดตอนัดหมายอาจารยผานทางชองทางที่อาจารยไดแจงไว)
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุม
(5) อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย
และการสรางตนแบบที่ดี โดยการเขาสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจงใหผูเรียนรับทราบถึงขอบกพรองที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับแกไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเขาชั้น เรีย น การส งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
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 (6)

มี ค วามรู ในแนวกว า งของสาขาวิช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรูจากผูเรียน
(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีที่ใชสอน
(5) การเรียนรูรวมมือ เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานที่ได
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค รายงานที่ไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัดและประเมิน ประเมิ นจากการนํ าเสนอรายงานจากการเข ารวมกิจกรรมเสริมความรูห รือ
ผลงานที่เขารวมแขงขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใชโปรแกรมทางเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม
(2) การอภิปรายกลุม
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติของเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นเครือขายทางสังคมและการ
ทําธุรกรรม และการตลาดดิจิทัล
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและผูอื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
(4) การเขารวมกิจกรรมดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัล
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิ ตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานดาน
เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานดานเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
สื่อทางสังคมออนไลน
- การตลาด 3.0 ยุคของการมี
สวนรวมของลูกคา
- สื่อทางสังคม
- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย
- การเปรียบเทียบความ
นาเชื่อถือของสื่อโซเซียลมีเดีย
และสื่อเดิม
- ประเภทของโซเซียลมีเดีย
- องคประกอบของสื่อทางสังคม
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใชสื่อทาง
สังคมออนไลนไดทั้งตอบุคคล
องคกร และสังคม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต
2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง สื่อ
ทางสังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสื่อทางสังคมออนไลน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
ปญหาการใชสื่อทางสังคม
ออนไลนได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญดานสื่อ
ทางสังคมออนไลนได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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สัปดาหที่
2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
เครือขายทางสังคม
- เครือขายทางสังคม
- การสรางเครือขายทางสังคม
- ประเภทของ Social Network
- ผลกระทบของเครือขายทาง
สังคม
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ผลกระทบของเครือขายทาง
สังคมได
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางเครือขายทาง
สังคม ประเภทของ Social
Network ผลกระทบของ
เครือขายทางสังคม
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติ
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยางเครือขาย
ทางสังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ผลกระทบของเครือขายทาง
สังคม
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ดานของเครือขายทางสังคม
- หัวขอการสอน
เฟสบุคโปรแกรมประยุกตบน
เครือขายสังคมออนไลน
- โปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติ โปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตจาก
การใชงานโปรแกรมประยุกตบน
เครือขายสังคมออนไลน
ความรู
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
เลือกใชประยุกตบนเครือขาย
สังคมออนไลนไดอยางเหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยกต
ความรู และสามารถแกไขปญหา
ที่เกิดจากการใชโปรแกรม
ประยุกตบนเครือขายสังคม
ออนไลน โดยอาศัยประสบการณ
ในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
ได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. อาจารยผูสอนมอบหมายใหผูเรียน
ศึกษาการขายสินคาผานเครือขายทาง
สังคม
6. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ขายสินคาบนเฟสบุค
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
โปรแกรมประยุกตบนเครือขาย
สังคมออนไลนได
- หัวขอการสอน
ประยุกตใชงานเฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสารการตลาด
- เปลี่ยน Facebook ใหเปน
รานคาออนไลน
- การสรางรานคาออนไลนโดยใช
Facebook และ Page
- ประเภทของ Pageและ Page

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัตโิ ปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ที่เหมาะสมกับการเปดราน
ออนไลน
- เริ่มตนสราง Page
สวนประกอบตาง ๆ ของหนา
Page
- หนาปกเฟซบุก (Cover Page)
- ขอมูลของ Page รานคา และ
การเปลี่ยนแปลงขอมูลรานคา
- เมนูแท็บพื้นฐานบน Page ปรับ
ใหเปนกิจการรานคาออนไลน
- เพิ่มรูปภาพขอมูลสินคา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
เฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสาร
การตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเฟสบุคเพื่อการคา สรางแบ
รนด สื่อสารการตลาด
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาดได
- หัวขอการสอน
ประยุกตใชงานเฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสารการตลาด
(ตอ)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- การเขาถึง Page รานคาสําหรับ
คนทั่วไป
- โพสตแจงการเปดรานคา
อัพเดตรานคา
- ตัวอยางของลิงค URL
- แจงเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหว
บนรานคา (Page)
- การสั่งจองสินคาบน Page การ
แจงยอดสินคา
- เทคนิคการขายสินคาบน
เฟสบุค
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัตโิ ปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. ทดสอบยอย
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
เฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสาร
การตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

18

มคอ. 3
สัปดาหที่

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเฟสบุคเพื่อการคา สรางแบ
รนด สื่อสารการตลาด
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาดได
- หัวขอการสอน
การขายสินคาผานเว็บไซตอะเม
ซอน
- หลักการทํางานของ Amazon

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Amazon Associates
- ขั้นตอนการสมัคร Amazon
Associates
- aStore
- การใชงาน Widgets
- เทคนิคคนหาสินคาของ
Amazon
- เหตุผลของการเลือกขายสินคา
กับ Amazon.com
- กฎของ Amazon
- ผลตอบแทน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการขายสินคาผาน
เว็บไซตอะเมซอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษาการขายสินคาผานเว็บไซตอะเมซอน
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ขายสินคาผานเว็บไซต
Amazon
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต
หลักการขายสินคาผาน
เว็บไซตอะเมซอนได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการขายสินคาผาน
เว็บไซตอะเมซอน
ได
- หัวขอการสอน
การทําการตลาดผานยูทูป
- แนะนําการใชงาน
Youtube.com

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- เริ่มตนอัพโหลดคลิปวิดีโอลง
เว็บไซต YouTube
- ตั้งคาความเปนสวนตัว
- ลบวิดีโอออกจาก YouTube
- เลือกเก็บวีดิโอที่ชื่นชอบ
- ลบวิดีโอออกจากหมวด
Favorites
- ขอดีของการขายสินคาผาน
YouTube
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตในการ
สรางคลิปวิดีโอแนะนําสินคาเพื่อ
ทําการตลาดผานยูทูป
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําการตลาดผานยู
ทูป

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษาการทําการตลาดผานยูทูป
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. อาจารยผูสอนมอบหมายงานกลุมให
ผูเรียนสรางคลิปวิดีโอแนะนําสินคาเพื่อทํา
การตลาดผานยูทูป
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ทําการตลาดผานยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตการ
ทําการตลาดผานยูทูปได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการทําการตลาดผานยู
ทูปได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
การสรางรายไดผาน Blog ทวิต
เตอร และการโฆษณาผาน
Google AdSense
- การสรางรายไดผาน Blog
- ทวิตเตอร
- การโฆษณาผาน Google
AdSense
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตในการ
สรางรายไดผาน Blog ทวิตเตอร
และการโฆษณาผาน Google
AdSense
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และการโฆษณา
ผาน Google AdSense

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ศึกษา การสรางรายไดผาน Blog ทวิต
เตอร และการโฆษณาผาน Google
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และ
การโฆษณาผาน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถนําความรูจาก
รายวิชาหลักการตลาดมาบูรณา
การเพื่อสรางรายไดผาน Blog
ทวิตเตอร และการโฆษณาผาน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และอยางเปน
ระบบในการสรางสรรคผลงาน
ผาน Blog
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสาร
ดานภาษาไทยในการเขียน Blog
เพื่อสรางรายไดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

9

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทักษะในการใช
เครื่องมือตาง ๆ ในการสราง
รายได
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และการโฆษณา
ผาน Google AdSense
- หัวขอการสอน
ระบบการชําระเงินบน
อินเทอรเน็ต
- กระบวนการทํางานของธุรกิจ
บนอินเทอรเน็ต
- ระบบความปลอดภัยในการ
ชําระเงิน
- ระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคนและนําเสนอขอมูล
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินบน
อินเทอรเน็ต
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการชําระเงินบน
อินเทอรเน็ต

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
3. กรณีตัวอยาง ระบบ
การชําระเงิน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล
- หัวขอการสอน
การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
- ความหมายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- รูปแบบความสัมพันธในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยางการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

11

4

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการพัฒนารูปแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- หัวขอการสอน
องคประกอบธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- องคประกอบธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ระบบเครือขายขอมูล (Data
Network)
- ระบบสื่อสารขอมูล (Data
Communication)
- ระบบชําระเงิน (Payment
System)
- มาตรฐาน SET
- องคประกอบหลักของรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจอีคอมเมิรซ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับองคประกอบธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
ธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญขององคประกอบธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- หัวขอการสอน
กรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจพาณิชย
- ขอบเขตของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
- ปจจัยในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบ
ความสําเร็จ
- แนวโนมของพาณิชย

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. ทดสอบยอย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับกรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจพาณิชย
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

13

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจพาณิชย
- หัวขอการสอน
ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ
- ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ
- แนวคิดพื้นฐานของการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
- หลักการสําคัญในการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
- ประเภทของ CRM
- ระดับของความสัมพันธระหวาง
บริษัทกับลูก
- ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ
- ความตองการของระบบการ
จัดการลูกคาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
-

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

14

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการลูกคา
สัมพันธ
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการจัดการลูกคา
สัมพันธ
- หัวขอการสอน
การจัดการระบบโซอุปทาน
- ความหมายของการจัดการ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ผูเรียนนําเสนอผลการจัดการระบบโซ 1. เอกสาร
อุปทาน เชิงบูรณาการตอผูสอนและเพื่อน ประกอบการสอน
รวมตอนเรียน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ระบบโซอุปทาน
- บทบาทของการจัดการระบบ
จัดการโซอุปทาน
- ผลประโยชนและความทาทาย
ของการจัดการโซอุปทาน
- แนวโนมของการจัดการหวงโซ
อุปทาน
- กลยุทธการแขงขัน และโซ
อุปทาน
- ชองทางการกระจายสินคา
- ปญหาที่เกิดขึ้นจากโซอุปทาน
- ซอฟตแวรสําหรับงานจัดการ
หวงโซอุปทาน
- โซอุปทานตามความตองการ
- การผลิตตามความตองการแบบ
เรียลไทม
- การใช RFID เพื่อปรับปรุงโซ
อุปทาน
- คุณคาทางธุรกิจของการจัดการ
โซอุปทาน
- การสรางคุณคาในโซอุปทาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. อาจารยผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม
3. อาจารยผูสอนประเมินผลงานและให
ขอเสนอแนะในการปรับแกไข
4. ผูเรียนปรับแกไขผลงานพรอมนําเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมเชิงสรางสรรค
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยาง การจัดการ
ระบบหวงโซอุปทาน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการระบบโซ
อุปทาน
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดการระบบโซ
อุปทาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส และผลกระทบ
ดานจริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ
- หลักการสําคัญ
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
- ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทย
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี
- จริยธรรมสําหรับผูใชไอที
- สิทธิทางดานทรัพยสิน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตในการ
ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยาง ผลกระทบ
ดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ผลกระทบดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
ผลกระทบดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
สําคัญจากพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
ผลกระทบดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณคา
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)
3. มีภาวะความเปนผูนํา
และผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีม สามารถ
แกไขขอขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
- การ
ความรู
มอบหมาย 1. มีความรูความเขาใจ
ใบงาน การ เกี่ยวกับหลักการและ
ทดสอบยอย ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
-การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุม
และงาน
เดี่ยว

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
ตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ไดรับมอบหมายและการแกไข
งานที่มีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย
ผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง
ที่เปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน การทดสอบ

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

40

มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน

แบบฝกหัด
แบบฝก
ปฏิบัติ
- การ
นําเสนอ
รายงานการ
เรียนรูแบบ
รวมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
สงเสริมการ
สงผลงาน
เขารวม
แขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค
ความรู โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะห
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งรวม
อภิปราย
กลุม

ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจและอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกต ความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา(2.2)

ยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรูแบบ
รวมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู
6. วัดและประเมินจากการ
สงผลงานเขารวมแขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

(ระบุขอ)

ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมี
วิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ(3.1)
2. สามารถสืบคน ตีความ
และประเมิ น สารสนเทศ
เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค (3.2)
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ(3.3)

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
8

30

16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษา/งานที่ไดรับ
มอบหมาย

1-15

5

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู

1-15

5

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

4. สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม(3.4)
- การ
ทักษะความสัมพันธ
นําเสนอ
ระหวางบุคคลและความ
ผลงานที่
รับผิดชอบ
ไดรับ
1. สามารถใหความ
มอบหมาย ชวยเหลือและอํานวย
ทั้งงานกลุม ความสะดวกในการ
และงาน
แกปญหาสถานการณตาง
เดี่ยว
ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม(4.4)
- การ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ติดตาม การ ตัวเลข การสื่อสาร และ
คิด การ
การใชเทคโนโลยี
วิเคราะห
สารสนเทศ
และ
1. มีทักษะในการใช
นําเสนอ
เครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู
รายงาน
ในปจจุบันตอการทํางาน
ประเด็น
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
สําคัญดาน (5.1)
เครือขาย 2. สามารถสื่อสารอยางมี
ทางสังคม ประสิทธิภาพทั้งปาก
และการทํา เปลาและการเขียน
ธุรกรรม
เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยาง
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใชสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบรวมมือ

1-15

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปรายซักถาม

1-15

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบคน เทคนิคการนําเสนอโดย
ใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
ไดอยางเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก

5

1-15

1-15

5

1-15

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

และเทคโนโลยีสื่อสาร
อยางเหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมิน
ความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้น
และอาจารยผูสอนรายวิชา

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ และอัญชนา ลักษณวิรามสิริ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนเครือขายทางสังคม
ออนไลนและการตลาดดิจิทัล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภิเษก ชัยนิรันดร. (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จํากัด.
ศราวุธ ชาติโสม. (2555). YouTube Marketing. กรุงเทพฯ: อินพลัส.
อาราดา ประทินอักษร. (2556). หาเงินออนไลน งาย ๆ รวย ๆ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร จํากัด.
อิทธิวัฒน รัตนพองบู. (2557). YouTube ดัง รวย เกิด. กรุงเทพฯ : POP GET BOOK.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2556). พาณิชยอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2556). พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (มุมมองดานบริหาร). กรุงเทพฯ: วี.พริ้น (1991).
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
75
43

มคอ. 3
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
รอยละ
5
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน คารอยละของแตละชวงคาระดับคะแนนในระบบอิงเกณฑ มีดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช (Fair)
2.5
67-72
C
พอใช (Fair)
2.0
61-66
D+
ออน (Poor)
1.5
55-60
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู



3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ


ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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- เชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย
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