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

คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชาก าร เข ียน โป รแกรมป ระย ุก ต ท างธ ุรก ิจ  (Business Application 
Programming) รหัสวิชา 3651207 เปนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุ มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร โดยมุ งเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูปแบบไวยากรณภาษา องคประกอบของภาษาคอมพิวเตอร คําสั่งนําเขา การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ขอมูล
แบบชุด ตัวชี้ ฟงกชัน ขอมูลชนิดโครงสราง แฟมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล พื้นฐานการพัฒนา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับน้ีใชประกอบใน
การจัดการเรียนรูรายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน 
ความตระหนักรูในเรือ่งกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากย่ิงข้ึน และเปนแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดีย่ิงข้ึน 

 
 

                                                  
 

 
 

                                                 หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                             พฤศจิกายน 2562 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 33 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 34 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหสัวิชา  3652205 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 
                                              (ภาษาอังกฤษ)  Business Application Programming 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (2-2-5) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลดัดา  สวนมะลิ 
    อาจารยผูสอน (1) ผูชวยศาสตราจารย กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที ่2 / ช้ันปที่ 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
     ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

   วันที่จัดทํา 23 พฤศจิกายน 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่อง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณภาษา องคประกอบของภาษาคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานดานธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได 

2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชงานคําสั่งนําเขา การประมวลผลและแสดงผลลัพธ ชนิด
ของขอมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งการวนซ้ํา ขอมูล
แบบชุด ตัวช้ี โปรแกรมยอย ฟงกชัน ขอมูลชนิดโครงสราง แฟมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล และ
พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

3. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการฝกใชภาษาคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กได 

4. เพื่อใหเปนพื้นฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษารายวิชาที่สูงข้ึน และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพื่อปรับรายละเอยีดเน้ือหาบางสวนเพื่อใหมีความสอดคลองกันของเน้ือหารายละเอียดรายวิชาและมี

ความทันสมัยมากข้ึน  

2. เพื่อมอบหมายใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาและไดฝกปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจที่

หลากหลาย 

3. เพื่อจัดกิจกรรมการสอนที่หลายหลายสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
หลักการเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณภาษา องคประกอบของภาษาคอมพิวเตอร 

คําสั่งนําเขา การประมวลผลและแสดงผลลัพธ การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน คําสั่ง
เงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ขอมลูแบบชุด ตัวช้ี ฟงกชัน ขอมูลชนิดโครงสราง แฟมขอมลูและการจัดการแฟมขอมลู 
พื้นฐานการพฒันาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต 

Principle of programming; program flowchart; computer language syntax, components 
of computer language; input, process, output command; data format; expression and 
operation; condition command, loop command; arrays, string, pointer, function; structure; 
file and file management; foundations of object-oriented programming. 

 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไมสามารถทาํ
การเรียนการสอนไดตาม
ตารางที่ไดกําหนดไว หรือ
ตามที่ผูศึกษารองขอเพื่อ
ทบทวนความรู  ความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ย่ิงข้ึน ในกรณีที่ผูศึกษา
ไมเขาใจในเน้ือหาหัวขอ
ที่สอนครั้งแรก 

30 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

 

75 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลกัสูตร หรอืผาน
ไลนแอปพลิเคชัน หรอืเฟสบุค 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
  (เฉพาะรายที่ตองการโดยติดตอนัดหมายอาจารยผานทางชองทางทีอ่าจารยไดแจงไว) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับพัฒนาในรายวิชาดังตอไปน้ี 
 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 
 (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดสาระดานคุณธรรม จริยธรรมดังตอไปน้ี 
(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหารายวิชาในแตละสัปดาหตามความเหมาะสม 
(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
(3) การปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ

จัดการงาน การสงงาน การรายงานผลการทํางาน ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตนสําหรับ
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี  

(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง  วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปน
จริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม  ดวยการ
เสริมแรงที่เหมาะสมกับผูศึกษา จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเองตามหนาที่ และสงเสริมความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเอง และผูอื่น 

(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม มี
ความเสียสละ ซื่อสัตย ใสใจตอตนเอง และผูอื่น 

1.3 วิธีการประเมินผล ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนด ดังน้ี 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่

มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมประจํารายวิชา 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุม    
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือที่ใชวัด ตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน แบบสอบถาม 
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน   
2. ความรู 

2.1 ความรูในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับพัฒนาในรายวิชาดังตอไปน้ี 
 (1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
 (4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป

ประยุกต 
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยาง

ตอเน่ือง 
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานการณทางธุรกิจ 
 (7)  มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
 (8)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดความรูดังตอไปน้ี 
(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ การลงมือ

ทําจริง โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบติั ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชา 

(2) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวยการพึ่งพา
และเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและมอบหมาย
งานใหผูศึกษารับผิดชอบเปนกลุมโดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม 
ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นรวมกันที่เหมาะสมพรอม
ทั้งจัดทําสรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(3) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาศึกษา
ประเด็นศึกษาตามใบงานและใหเช่ือมตอ หรือเช่ือมโยงความคิดและเน้ือหาสาระดวยเทคนิคการเช่ือม
ความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการ
สรุปความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาหองเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมประกอบการนําเสนอและผูสอนสรุปสาระอีกครั้ง 

(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติเพื่อฝก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษาเน้ือหา
สาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผูสอนกําหนดไว 

(5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กําหนดให 
และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหาลักษณะรวม 
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ลักษณะที่แตกตาง เช่ือมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวย
คําถาม และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาใหผูศึกษา  

(6) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนประจํารายวิชา แหลงการเรียนรูเสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ
เรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดในแตละสัปดาห โดยนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะห
เปนรายงานสงผูสอน 

(7) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบงานให
ผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเช่ือมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันของผูศึกษา ผูสอน วิทยากร และใหผูศึกษาศึกษา
คนควาดวยตนเองเพิ่มเติม 

(8) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ
หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษาชวยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวของตามจุดมุงหมายการเรียนรู 

(9) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซ้ําดวยการตอบคําถาม
ทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษาและ
ตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรยีนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมอืกระทําเพื่อสรางงานตามความคิดและ
แนวทางการพัฒนา ทําใหเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนรูและจดจํา เขาใจสิ่งที่เรียนรูไดดี สามารถถายทอดหรือ
เช่ือมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณเดียวกันได 

(10) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 
สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics) โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลติใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยผูศึกษาสรางความเช่ือมโยงระหวาง 
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่ไม
เนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎี
หรือกฏเหลาน้ันผานการปฏิบัติใหเห็นเชิงประจักษ ควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด  ต้ังคําถาม  แกปญหา
และการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบน้ันไปใชหรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนที่เนน
การบูรณาการ (2) ชวยใหผูศึกษาสรางความเช่ือมโยงระหวางเน้ือหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทํา
อาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ  (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ทาทายความคิดของผูศึกษา  
และ (5) เปดโอกาสใหผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจที่สอดคลองกับเน้ือหาทั้ง 4 วิชา  
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูศึกษารักและเห็นคุณคาของการ
เรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  และเห็นวาเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถ
นํามาใชไดทุกวัน    
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(11) การจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากตัวอยาง เพื่อใหผูศึกษาไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองโดยการ
คิดเพิ่มเติมและการเชิญผู เช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อเสริม
กระบวนการคิดใหกับผูศึกษา สรางความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสรางสรรค 

(12) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสรมิใหผูศึกษาสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
ดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนตอพัฒนาการของผูศึกษาใหดีข้ึน 

(13) ฝกกระบวนการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) สงเสริมใหผูศึกษามีบทบาทในการแสวงหาความรู
และเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิดความรู ความเขาใจ นําไปประยุกตใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา หรือ สรางสรรคสิ่งตาง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหไดรวมอภิปราย ใหฝกทักษะการสื่อสาร ทําใหผลการเรียนรูของผูศึกษาเพิ่มข้ึน การนําเสนอผลงาน
ทางการเรียนรูในสถานการณจําลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณตาง ๆ 

(14) ฝกใหผูศึกษาวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด 
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป 

2.3 วิธีการประเมินผล ดานความรู เพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนด ดังน้ี 
(1) วัดและประเมนิจากผลการอธิบาย วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากใบงาน การทดสอบ

ยอย แบบฝกหัด และแบบฝกปฏิบัติ 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู โดยการทดสอบระหวางภาค

การศึกษา และสอบปลายภาคการศึกษา 
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรยีนรูแบบโครงสรางความคิดในการพัฒนาข้ันตอน

วิธีของโปรแกรมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูตามขอกําหนดของรายวิชา 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญา ในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับฝกในรายวิชาดังน้ี 
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน ผูสอนเลือกวิธีสอนกับผูศึกษาที่มีหลากหลายดังตอไปน้ี 
(1)  ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผูศึกษา

แบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพรอม
ทั้งใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กําหนดสง
ผูสอน หลังจากน้ันผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติเพื่อฝก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษาเน้ือหา
สาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผูสอนกําหนดไว  

(3) ใชวิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสรางความเขาใจ โดยผูสอน
มอบหมายใหผูศึกษาจัดทํางานเพื่อใหผูศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยการลง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

มือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอยางมี ข้ันตอน โดยใชทักษะ
กระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากน้ันจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดสงผูสอน พรอม
ทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการใหผูอื่นไดศึกษาโดยมีผูสอนใหคําแนะนําแนวทางที่ถูกตอง 

(4) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กําหนดให 
และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหาลักษณะรวม 
เช่ือมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม และฝกการ
เขียนแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาใหผูศึกษา  

(5) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผู ศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจน
หนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดและนําความรูที่ไดศึกษามาเขียน
สังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(6) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบงานให
ผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเช่ือมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม 

(7) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูศึกษาเปน
สําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูแตละประเด็น และชวยกันรวบรวมความรูและสรางองค
ความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายรวมกันเรียนรูกระบวนการคิด สรางสรรค กระบวนการแกปญหา การ
แสวงหาความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่นหรือ
เช่ือมโยงสรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนกําหนดข้ึน 

(8) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ
หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษาชวยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปนขอสรุป โดยมี
ผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 

(9) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 
สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics) โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลติใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยผูศึกษาสรางความเช่ือมโยงระหวาง 
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่ไม
เนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎี
หรือกฏเหลาน้ันผานการปฏิบัติใหเห็นเชิงประจักษ ควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด  ต้ังคําถาม  แกปญหา
และการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบน้ันไปใชหรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนที่เนน
การบูรณาการ (2) ชวยใหผูศึกษาสรางความเช่ือมโยงระหวางเน้ือหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทํา
อาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ  (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ทาทายความคิดของผูศึกษา  
และ (5) เปดโอกาสใหผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจที่สอดคลองกับเน้ือหาทั้ง 4 วิชา  
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูศึกษารักและเห็นคุณคาของการ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

เรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  และเห็นวาเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถ
นํามาใชไดทุกวัน    

3.3 วิธีการประเมินผล ดานทักษะทางปญหา เพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนดดังตอไปน้ี 
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ

สังคมตามเน้ือหารายวิชา 
(4) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม 
(5) วัดและประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับพัฒนาใน

รายวิชาดังตอไปน้ี 
 (1) สามารถสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง 
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง     
4.2 วิธีการสอน ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผูอื่น ขามรายวิชา หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 
(4) การเขารวมกิจกรรมดานการเขียนโปรแกรมและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบในแตละดาน ดังน้ี 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน ตามที่กาํหนด 
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูศึกษาไดรับการพัฒนา

ดังตอไปน้ี 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

 (1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
 (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน กําหนดใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ

แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอผูศึกษาในหองเรียน โดยการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางผูศึกษาและกลุมผูศึกษา ดังน้ี 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ประยุกตทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ขอมูลดาน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใชระบบเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
5.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ การ

อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอหนาหองเรียนทั้งจากเพื่อนรวมช้ันและผูสอนรายวิชา  
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มคอ. 3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 - หัวขอการสอน 
หลักการพฒันาโปรแกรม 
-ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม 
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม 
-เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสราง 
-ข้ันตอนวิธีหรืออัลกอริทมึ 
-รหัสเทียมหรือซูโดโคด 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลกัการพัฒนาโปรแกรม 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

4 
 
 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเน้ือหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต 
2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
3. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติ 
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
5. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรียนรู

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ปญหาและแกไขปญหาโดยใช
ข้ันตอนวิธีหรืออัลกอรทิึม รหัส
เทียมหรือซูโดโคด และผังงาน 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสบืคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญใน
หลักการพฒันาโปรแกรม 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

2 - หัวขอการสอน 
ผังงาน 
- สัญลักษณมาตรฐานที่ใชในการ

4 
 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

เขียนผังงาน 
- หลกัในการเขียนผงังาน 
- โครงสรางของการเขียนผังงาน 
- การวิเคราะหงาน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผังงาน 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโดยใชผงั
งาน 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 

2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสบืคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของผัง
งาน 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

3 
 

- หัวขอการสอน 
โครงสรางโปรแกรม  
-โครงสรางของภาษา 
-กฎเกณฑการเขียนโปรแกรม
ภาษา 
-การดําเนินงานโปรแกรม 
-ชนิดของขอมูล 
-ตัวแปร 
-คาคงที่ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 

4 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางโปรแกรม  
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็น
ของโครงสรางโปรแกรม  
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสบืคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ

เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

และ Youtube  

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรยีนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

โครงสรางโปรแกรม  
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

4 
 

- หัวขอการสอน 
ฟงกช่ันการรับและแสดงผล
ขอมูล 
-ฟงกช่ันการรบัขอมลู 
-ฟงกช่ันการแสดงผลลัพธ 
-ฟงกช่ันการจัดการจอภาพ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับฟงกช่ันการรับและ 
แสดงผลขอมลู 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

4 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยฟงกช่ันการรับ
และแสดงผลขอมลูได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสบืคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ
ฟงกช่ันการรับและแสดงผล
ขอมูล 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

5 
 

- หัวขอการสอน 
การจัดรูปแบบของขอมูล 

4 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

-การจัดรปูแบบขอมลูผลลพัธ 
-การจัดขอมลูนําเขา 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของขอมลู 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยการจัดรูปแบบ
ของขอมูลได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
6. ผูเรียนศึกษากรณศึกษาที่ผูสอนจัดหา
ใหหรอืทีผู่เรียนจัดหา 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู/กรณีศึกษา 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดรูปแบบของ
ขอมูลได 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

6 
 

- หัวขอการสอน 
นิพจนและตัวดําเนินการ  
-นิพจน 
-ตัวดําเนินการ 
-ข้ันตอนการทํางานของตัว
ดําเนินการ 
-ตัวดําเนินการกับลําดับ
ความสําคัญ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม

4 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู/กรณีศึกษา 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนิพจนและตัวดําเนินการ  
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยนิพจนและตัว
ดําเนินการได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของนิพจนและตัว
ดําเนินการ 

เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
6. ผูเรียนศึกษากรณศึกษาที่ผูสอนจัดหา
ใหหรอืทีผู่เรียนจัดหา 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

7 - หัวขอการสอน 
คําสั่งเงื่อนไข  
-ตัวดําเนินการเปรียบเทียบและ
ตรรกะ 
-คําสั่ง if/if else 
-คําสั่ง switch case 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต 
จากการทําทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคําสั่งเงื่อนไข  
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

4 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
6. ทดสอบยอย 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรียนรู

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยคําสัง่เงื่อนไขได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสั่งเงื่อนไข  
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

 การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

8 - หัวขอการสอน 
คําสั่งการวนซ้ํา  
-คําสั่งการวนซ้ํา 
-คําสั่งการออกจากการวนซ้ํา
และดําเนินการตอไป    

8 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต 
จากการทําทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคําสั่งการวนซ้ํา  
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยคําสัง่การวนซ้ํา  
ได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
6. ทดสอบยอย 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 
 

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสั่งการวนซ้ํา  
ได 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

9-10 - หัวขอการสอน 
ขอมูลแบบชุดและสตรงิ  
-ขอมูลแบบชุดและการประกาศ
ตัวแปรแบบชุด 
-ขอมูลชุดและฟงกช่ัน 
-ขอมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ 
-การสงผานตัวแปรแบบชุดไปยัง
ฟงกชัน 
-การใชฟงกช่ันและโปรแกรมยอย 
-การอานคาและแสดงผลคาของ
สตริง 
-การผสมผสานการใชงานฟงกช่ัน

8 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

กับการทํางานในธุรกจิ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลแบบชุดและสตรงิ  
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยขอมลูแบบชุด
และสตริงได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช

เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
6. ทดสอบยอย 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 
 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรยีนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของขอมูลแบบชุดและ
สตริง 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

11 - หัวขอการสอน 
ตัวแปรช้ีหรือตัวช้ี 
-พื้นฐานและการทํางานของตัวช้ี 
-การประกาศตัวแปรประเภทตัว
ช้ี 
-ตัวช้ีและฟงกช่ัน 
-ตัวช้ีกับแถวลําดับ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 

4 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวแปรช้ีหรอืตัวช้ี 
ทักษะทางปญญา 
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยตัวแปรช้ีหรือตัว
ช้ีได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของตัวแปรช้ีหรอืตัวช้ี 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
6. ทดสอบยอย 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 
 

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรยีนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

12 - หัวขอการสอน 
แฟมขอมูลเบือ้งตน 
-โครงสรางและฟงกช่ัน 
-ขอมูลแบบชุดชนิดโครงสราง 
-แถวลําดับของโครงสรางขอมลู 
-แฟมขอมูล 
   การสรางแฟมขอมูล 
   การประมวลผลแฟมขอมลู 
   การเปดและปดแฟมขอมลู 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต 
จากการทําทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแฟมขอมลูเบือ้งตน 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

4 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
6. ทดสอบยอย 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 
 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรยีนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยแฟมขอมูล
เบื้องตน 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของแฟมขอมลูเบือ้งตน 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 

13-14 - หัวขอการสอน 
พื้นฐานการพฒันาโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต 
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง 

8 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

อ็อบเจกต 
- การหอหุม การรบัทอด 
- การสรางคลาส 
- การสรางอ็อบเจกต 
- การปรับปรงุแอตทริบิวต 
- แอตทรบิิวตที่อยูในคลาส 
- การลบอ็อบเจกต 
- การรบัทอด 
- การโอเวอรไรด 
- การโอเวอรโหลด 
- การซอนขอมลู 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต 
จากการทําทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานการพฒันา

รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม 
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
6. ทดสอบยอย 
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เน้ือหาการเรียนการสอน 
 

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

5. เว็บไซต 
Programming.in.th | 
Online Challenge 
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของพื้นฐานการพฒันา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

15 - หัวขอการสอน 
- ผูเรียนนําเสนอโปรแกรม/
โครงการยอยประจําภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรูตามความสนใจของผูเรียน
ตามองคประกอบและขอกําหนด
ตามที่ผูสอนไดกําหนดไว 
- ทบทวนบทเรียน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเน้ือหาทีผู่เรียนนําเสนอ 
ทักษะทางปญญา 
 - นักศึกษาสามารถวิเคราะห
และรวมตอบคําถามในการ
นําเสนอผลงาน  
ทักษะความสัมพันธระหวาง

4 1. ผูเรียนนําเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบรูณาการตอผูสอนและเพื่อนรวมตอน
เรียน 
2. อาจารยผูสอนและเพื่อนรวมช้ันเรียน
อภิปราย ซักถาม 
3. อาจารยผูสอนประเมินผลงานและให
ขอเสนอแนะในการปรับแกไข 
4. ผูเรียนปรบัแกไขผลงานพรอมนําเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมเชิงสรางสรรค 
5. อาจารยผูสอนทบทวนเน้ือหาบทเรียน
ต้ังแตสัปดาหที่ 1-14 โดยสรุป 
6. ผูเรียนรวมอภิปรายพรอมต้ังคําถามเพื่อ
หาขอสรุปรวมกัน 
7. การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององคความรูและทฤษฎี 
อภิปรายสภาพปญหาจากการจัดการ
เรียนรูรวมกบัผูเรียน 

1. ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาการเขียน

โปรแกรมประยุกตทาง

ธุรกิจ 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

3. สื่อ PowerPoint 

เว็บไซต BLOG FB 

และ Youtube 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
 

2, 3, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
-  นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทัง้ในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได 
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสาร
ดานภาษาไทยในนําเสนอผลงาน 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรปูแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมลูและการ
นําเสนอขอมูล 
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มคอ. 3 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สปัดาห 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

-การมีสวนรวมใน
ช้ันเรียน 
-การมอบ ห มาย
งานใหนักศึกษาทํา
ทั้ ง งานกลุ มและ
งานเด่ียว 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค า แ ล ะ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตยสุจริต (1.1) 
2 . มี วินัย ตรงตอเวลา และ
ความ รับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและสังคม (1.2) 
 

 
1. วัดและประเมินจาก
การตรงตอเวลาของผู
ศึกษาในการเขาหองเรียน 
การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีม่อบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พรอมเพรยีงของผูศึกษา
ในการสงงานตาม
ขอกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ไดรับมอบหมายและ
การแกไขงานที่มี
ขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีนํ้าใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน
และการชวยแนะนําในสิง่
ที่เปนประโยชน
สรางสรรคตอเพื่อนรวม
หองเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรู
รวมกัน 

 
1-15 

 

 
5 

- การมอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบยอย 
แบบฝกหัด แบบ
ฝกปฏิบัติ 
- การนําเสนอ
รายงานการเรียนรู
แบบรวมมือใน

ความรู 
1. มีความรู และความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สํ า คัญ ใน เน้ือหาส าขา วิช า
ค อ ม พิ ว เต อ ร ธุ ร กิ จ  ห รื อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2.1) 
2 . สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการ

 
1. วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
สังเคราะห องคความรู
จากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด แบบฝก
ปฏิบัติ 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจาก 8 30 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

รายวิชา 
- กิจกรรมสงเสรมิ
การสงผลงานเขา
รวมแขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล 
- การทบทวน
วรรณกรรมและ
สรปุสถานองค
ความรู โดยการ 
สอบปลายภาค 

ท า งคอ ม พิ ว เต อ ร  รว ม ท้ั ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการ
ใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการ
แกไขปญหา (2.2) 
3. มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวร
ท่ีใชงานไดจริง (2.7) 
 

การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค
ค วาม รู  โด ยก ารส อ บ
ระหวางภาค 
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
แล ะส รุป ส ถาน ะอ งค
ค วาม รู  โด ยก ารส อ บ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอรายงานการ
เรียนรูแบบรวมมือในการ
พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม /
โครงการ 
5. วัดและประเมินจาก
การเขารวมกิจกรรมเสริม
ความรู และ/หรือ 
6. วัดและประเมินจาก
การสงผลงานสรางสรรค 
เพื่อเขารวมแขงขันหรือ
ขอรับรางวัล 

1-15 5 

- มอบหมายงาน
ใหนักศึกษา
วิเคราะหแสดง
ความคิดเห็น 
รวมทั้งรวม
อภิปรายกลุม 
 
 

ทักษะทางปญญา 
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม  ศึกษา 
วิ เคราะห  และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ (3.3) 
3. สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
(3.4) 

 
1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ก า ร
ดําเนินงานเพื่อวิเคราะห
ระบบตนแบบ 
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปรายกลุมของผู
ศึกษา 
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธีเกี่ยวกับประเด็นการ

 
1-15 

 
 

 
5 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม 
ป ระ ยุ กต ท าง ธุร กิ จ ที่
เหมาะสม 

- การนําเสนอ
ผลงานที่ไดรบั
มอบหมายทัง้งาน
กลุมและงานเด่ียว  
 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความ รับผิดชอบในการ
ก ร ะ ทํ า ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ
รับผิดชอบงานในกลุม (4.4) 
  

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบรวมมอื 
2. วัดและประเมินจากผล
การคนควา การตอบ
โจทยงาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุม
และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซกัถาม 

1-15 5 
  
  

- การติดตาม การ
คิด การวิเคราะห 
และนําเสนอ
รายงานประเด็น
สําคัญดานการ
พัฒนาโปรแกรม
จากสือ่
อิเลก็ทรอนิกสของ
ผูเรียน 
- การแกไขปญหา
โปรแกรม
คอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทาง
คณิตศาสตรได 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มี ทักษะการใช เคร่ืองมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(5.1) 
2. สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
ส ถิ ติ  ป ระยุ กต ต อป ญ ห า ท่ี
เก่ียวของอยางสรางสรรค (5.2) 
 

 
1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญ
ดานการพัฒนาโปรแกรม
ป ระ ยุ กต ท าง ธุร กิ จ ที่
เ ห ม า ะ ส ม จ า ก สื่ อ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ขอ งผู
ศึกษา 
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบคน เทคนิคการ
นําเสนอโดยใชทฤษ ฎี 
การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโล ยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตรและสถิติที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความส าม ารถในก าร
อ ธิ บ า ย ถึ ง ข อ จํ า กั ด 
เห ตุ ผ ล ก า ร เลื อ ก ใ ช
เครื่องมือ การอภิปราย

 
1-15 

 
10 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ มี ก า ร
นํ าเสนอต อ เพื่ อนรวม
ห อ ง เรี ย น แล ะผู ส อ น
รายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
    ปรมตัถปญปรัชญ  ตองประสงค. (2559). การเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ.  

กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ธีรวัฒน  ประกอบผล. (2556). คูมือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร: รีไววา. 
ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจเบื้องตน. 

กรุงเทพมหานคร  : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
ศูนยกลางการเรียนรูการพฒันาโปรแกรม. (2560). programming.in.th online challence, สืบคนเมื่อ 

15 มิถุนายน 2560, จาก https://programming.in.th/challenge/index.php 
W3School.in. (2560). C-Tutorial-Learning C Programing. สบืคนเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, จาก 

http://www.w3schools.in/c-tutorial/ 

 

 40 



มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในช้ันเรียน งานทีไ่ดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังน้ี  
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ   5 
 2) ดานความรู  รอยละ 75 
 3) ดานทักษะทางปญญา รอยละ 10 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  รอยละ   5 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร  รอยละ   5 
     และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 85-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 79-84 
B ดี (Good) 3.0 73-78 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 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     

ระหวางจดัการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัย 
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มคอ. 3 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรยีนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

การเรียนรู/สวนรวมในช้ันเรียน งานที่ไดรบัมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    

2. ความรู    

3. ทักษะทางปญญา    

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรงุแผนการสอนรายวิชาทุกป หรอืตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามขอ 4 
    - จัดทํากรณีตัวอยางที่หลากหลาย 
 - จัดกิจกรรมใหหลากหลาย เปลี่ยน สลับอาจารยผูสอน หรอืเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให
นักศึกษามีมุมมองทีห่ลากหลาย 
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รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ประจําภาคเรียนท่ี  2/2562 

 
 

 

รหัสวิชา 3651503  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล  

                        (ภาษาอังกฤษ) Computer Systems and Digital  
 

 

 

 

 

อาจารยผูสอน   

(1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 



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

คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3651503 ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล (Computer Systems and 

Digital) เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล ตาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิชา

เฉพาะดาน กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของ

คอมพิวเตอร ขอมูลและการจัดการขอมูล ซอฟตแวรและระบบประมวลผล  สถาปตยกรรมหนวย

ประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก การจัดการหนวยความจํา ระบบดิจิทัลเบื้องตน ระบบการควบคุมการ

ดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ 

รายละเอียดรายวิชาน้ีจึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี 

และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ 

จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา

เพิ่มเติมจากการเรยีนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชาน้ีไปประยุกตใชในอนาคตได 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                             พฤศจิกายน 2562 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 43 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 44 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหสัวิชา 3651503 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทลั 

                       (ภาษาอังกฤษ)  Computer Systems and Digital  

2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 
    อาจารยผูสอน (1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที ่2 / ช้ันปที่ 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
     ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

   วันที่จัดทํา 19 พฤศจิกายน 2561 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบคอมพิวเตอร หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลางรวมทั้งระบบ

ประมวลผล 

(2) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและการจัดการขอมูล การจัดการหนวยความจํา 

ระบบดิจิทัลเบื้องตน ระบบการควบคุมการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ 

(3) เพื่อเสริมสรางความรูและฝกทักษะดานตาง ๆ ในการเรียนรูเน้ือหารายวิชา พรอมทั้งเปนพื้นฐานการ

เรียนรู การนําไปเช่ือมโยงกับรายวิชาอื่น การนําไปประกอบอาชีพและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1)  เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบับทบาทของระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

บทบาทของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของ
คอมพิวเตอร ขอมูลและการจัดการขอมูล ซอฟตแวรและระบบประมวลผล  สถาปตยกรรมหนวย
ประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก การจัดการหนวยความจํา ระบบดิจิทัลเบื้องตน ระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ 

Roles of computer and information technology; computer development; components 
of the computer; data and data management; software and processing systems; central 
processing unit architecture; main memory; memory management; introduction to digital; 
systems controller and resources management; operating systems 

 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

สอนเสรมิเพือ่ทดแทน
คาบเรียนที่ไมสามารถ
ทําการเรียนการสอนได
ตามตารางที่ไดกําหนดไว 
หรือตามที่ผูศึกษารองขอ
เพื่อทบทวนความรู 
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนย่ิงข้ึน ในกรณีทีผู่
ศึกษาไมเขาใจในเน้ือหา
หัวขอที่สอนครั้งแรก 

ในช้ันเรียนตามความ
เหมาะสม 

90 ช่ัวโมง ตอภาค
การศึกษา หรือ 6 ช.ม. 

ตอสัปดาห 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

    - ผูสอนประจํารายวิชา ใหคําปรกึษาไดตลอดตามขอกําหนดตามความเหมาะสม 
    - ผูสอนประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ โดยทีผู่
ศึกษาตองรองขอ โดยการนัดหมายลวงหนา 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักด์ิศรีความเปน

มนุษย 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2  วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดสาระดานคุณธรรม จริยธรรมดังตอไปน้ี 
(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหารายวิชาในแตละสัปดาหตามความเหมาะสม 
(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
(3) การปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ

จัดการงาน การสงงาน การรายงานผลการทํางาน ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตน
สําหรับการเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี  

(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง  วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบ
ที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมดวยการ
เสริมแรงที่เหมาะสมกับผูศึกษา จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเองตามหนาที่ และสงเสริมความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเอง และผูอื่น 

(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย ใสใจตอตนเอง และผูอื่น 
 1.3 วิธีการประเมินผล ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนด ดังน้ี 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมประจํา
รายวิชา 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุม    
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือที่ ใชวัดตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน 

แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน   
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

 
2. ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

 (1)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
  (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา  
  (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
  (4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 
  (5)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
  (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 

 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดความรูดังตอไปน้ี  

(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวยการ
พึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบเปนกลุมโดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นรวมกันที่เหมาะสม
พรอมทั้งจัดทําสรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาศึกษา
ประเด็นตามใบงานและใหเช่ือมตอ หรือเช่ือมโยงความคิดและเน้ือหาสาระดวยเทคนิคการเช่ือมความรู 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาหองเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมประกอบการนําเสนอและผูสอนสรุปสาระอีกครั้ง 

(3) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว 

(4) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนประจํารายวิชา แหลงการเรียนรูเสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ
เรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดในแตละสัปดาห โดยนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะห
เปนรายงานสงผูสอน 

(5) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ
หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษาชวยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวของตามจุดมุงหมายการเรียนรู 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

(6) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซ้ําดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษา
และตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําเพือ่สรางงานตามความคิด
และแนวทางการพัฒนา ทําใหเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนรูและจดจํา เขาใจสิ่งที่เรียนรูไดดี สามารถถายทอด
หรือเช่ือมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณเดียวกันได 

(7) การจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากตัวอยาง เพื่อใหผูศึกษาไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองโดย
การคิดเพิ่มเติมและการเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อเสริม
กระบวนการคิดใหกับผูศึกษา สรางความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสรางสรรค 

(8) ฝกกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สงเสริมใหผูศึกษามีบทบาทในการแสวงหา
ความรูและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิดความรู ความเขาใจ นําไปประยุกตใช สามารถวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินคา หรือ สรางสรรคสิ่งตาง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหไดรวมอภิปราย ใหฝกทักษะการสื่อสาร ทําใหผลการเรียนรูของผูศึกษาเพิ่มข้ึน 
การนําเสนอผลงานทางการเรียนรูในสถานการณจําลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับ
สถานการณตาง ๆ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบโครงสรางความคิดในการพัฒนา
ข้ันตอนวิธีของโปรแกรมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูตามขอกําหนดของรายวิชาวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็นปญหาและความตองการ 
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน ผูสอนเลือกวิธีสอนกับผูศึกษาที่มีหลากหลายดังตอไปน้ี  
(1) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผูศึกษา

แบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพรอม
ทั้งใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กําหนดสง
ผูสอน หลังจากน้ันผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว  

(3) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหลงการเรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดและนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห 
วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(4) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบ
งานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเช่ือมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพิ่มเติม 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¡ÅØ‹Á 
(2)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ

และสังคมตามเน้ือหารายวิชา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 (1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 (3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

  4.2 วิธีการสอน 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น 

ขามรายวิชา หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสมัภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน ตามที่กําหนด 
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซกัถาม 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง 

สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม 
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
กําหนดใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ

การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอผูศึกษาในหองเรียน โดยการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางผู
ศึกษาและกลุมผูศึกษา ดังน้ี 

(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานระบบเลขฐาน จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานการ
ใชงานคอมพิวเตอรและระบบเลขฐานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน
เพิ่มเติมจากเน้ือหาที่ไดเรียนรู 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงาน

ประเด็นสําคัญดานระบบคอมพิวเตอร ระบบดิจิทัลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียนทั้งจากเพื่อนรวมช้ันและอาจารยผูสอนรายวิชา 
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มคอ. 3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 - หัวขอการสอน 
บทบาทของคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความหมายของระบบ
คอมพิวเตอร  
- องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร  
- คุณลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอร 
- บทบาทของคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 

3 
 
 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเน้ือหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต 
2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
3. แสดงความคิดเห็น และคนควาขอมูล
จากหัวขอ หรือโจทยทีผู่สอนกําหนด และ
อาจารยผูสอนตอบขอซักถามและให
คําแนะนําแกผูเรียนในเรือ่งตาง ๆ 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกบับทบาท
ของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอร คุณลักษณะของ
ระบบคอมพิวเตอรและหลกัการ
ทํางานของระบบคอมพวิเตอรได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

จากการสบืคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญดาน
บทบาทของคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได  
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรปูแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมลูและการ
นําเสนอขอมูล 

2 
 

- หัวขอการสอน 
พัฒนาการของคอมพิวเตอร  
- พัฒนาการของระบบ
คอมพิวเตอร  
- ความเปนมาของระบบ
คอมพิวเตอร  
- ขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจทิัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

1 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพฒันาการของระบบ
คอมพิวเตอร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็น
เกี่ยวกับขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอร 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสบืคนขอมลูและ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอรได 

3  
 

- หัวขอการสอน 
ฮารดแวร 
- หนวยรับขอมูล 
- หนวยประมวลผลกลาง 
- หนวยแสดงผล 
- หนวยเก็บขอมลู 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สจุริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย 
ความรู 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห 
ประเภทของฮารดแวรได 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็น

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

เกี่ยวกับประเภทของฮารดแวร 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสบืคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของประเภทของฮารดแวรได 

4 
 

- หัวขอการสอน 
ฮารดแวร (ตอ) 
- สวนประกอบหลักบนเมนบอรด 
- โครงสรางการเช่ือมตอระบบ
คอมพิวเตอร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
แกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนประกอบหลักบน
เมนบอรดและโครงสรางการ
เช่ือมตอระบบคอมพิวเตอร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็น
เกี่ยวกับการทํางานของ
สวนประกอบหลักบนเมนบอรด
และโครงสรางการเช่ือมตอระบบ
คอมพิวเตอร 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 

เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของสวนประกอบหลักบน
เมนบอรด 

5 
 

- หัวขอการสอน 
ซอฟตแวรและระบบประมวลผล 
- ซอฟตแวรระบบ  
- ซอฟตแวรประยุกต  
- ภาษาคอมพิวเตอร 
- ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร 
- หลักการทํางานของซอฟตแวร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต 
จากการทําแบบทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับซอฟตแวร 

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรปุประเด็น
เกี่ยวกับซอฟตแวร 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใช
ซอฟตแวร 

6 
 

- หัวขอการสอน 
ซอฟตแวรและระบบประมวลผล 
(ตอ)  
- ระบบประมวลผล 
- วัตถุประสงคของระบบ

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ประมวลผล 
- การทํางานของระบบ
ประมวลผล 
- ความสําคัญของระบบ
ประมวลผล 
- ตัวอยางของระบบประมวลผล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบประมวลผล 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถยกตัวอยาง
และอธิบายความสําคัญของ
ระบบประมวลผลได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. ตัวอยางระบบ

ประมวลผล 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
ระบบประมวลผล 

7 
 

- หัวขอการสอน 
ขอมูลและการจัดการขอมลู 
- ชนิดขอมูล 
- รหัสแทนขอมลู 
- ขนาดขอมูล  
- ไฟลและโฟลเดอร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
 

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลและการจัดการ
ขอมูล 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายชนิด
ขอมูล รหัสแทนขอมูล ขนาดของ
ขอมูลได  
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชขอมลู
และการจัดการขอมลู 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

8 - หัวขอการสอน 
สถาปตยกรรมหนวยประมวลผล
กลาง 
- พัฒนาการของหนวย
ประมวลผลกลาง  
- สถาปตยกรรมของหนวย
ประมวลผลกลาง 
- องคประกอบของหนวย
ประมวลผลกลาง 
- การทํางานของหนวย
ประมวลผลกลาง 
- ความเร็วของหนวยประมวลผล
กลาง 
- การพิจารณาหมายเลขรหัสที่
ระบุไวบนหนวยประมวลผลกลาง 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด  
 

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ศึกษา คนควาการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารในงานธุรกจิ  
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมหนวย
ประมวลผลกลาง 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
องคประกอบและการทํางานของ
หนวยประมวลผลกลางได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
ความแตกตางของสถาปตยกรรม
หนวยประมวลผลกลางได 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

9 - หัวขอการสอน 
หนวยความจํา  
- หนวยความจําหลักถาวร 
- หนวยความจําหลักช่ัวคราว 
- ประเภทของหนวยความจํา
แบบไดนามกิส 
- การเขาถึงขอมูล 
- หนวยความจําแคช 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
แกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหนวยความจํา 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ลักษณะของหนวยความจําแตละ

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจทิัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 3 4 (1) 

 25 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ประเภท 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็นของ
หนวยความจําในปจจุบัน 

10 - หัวขอการสอน 
หนวยความจํา (ตอ) 
- หนวยความจําสํารอง 
- โครงสรางแบบลําดับช้ันของ
หนวยความจํา 
- การจัดการกบัสื่อ  
- การจัดเวลาการใชสื่อ 
- เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
ฮารดดิสก 

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

1, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สจุริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหนวยความจําสํารอง 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
กระบวนการจัดการกบัสือ่ และ
การเพิม่ประสิทธิภาพฮารดดิสก 
ในองคกรทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช

4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของหนวยความจําสํารอง 

11 - หัวขอการสอน 
ระบบดิจิทลัเบื้องตน 
- ระบบเลขฐานสบิ ฐานสอง ฐาน
แปดและฐานสิบหก 
- การแปลงเลขฐานสิบ ฐานสอง 
ฐานแปดและฐานสิบหก 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบดิจทิัลเบื้องตน 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 
และการแปลงเลขฐานสบิ ฐาน

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3.  สื่อมลัติมเีดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

2, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สอง ฐานแปดและฐานสิบหก 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถแปลง
เลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด
และฐานสบิหกได 

12 - หัวขอการสอน 
ระบบดิจิทลัเบื้องตน (ตอ) 
- การคํานวณเลขฐานสอง 
- การคอมพลเีมนตเลขฐานสอง 
- รหัสในระบบดิจิทลั 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคนและนําเสนอขอมลู 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

2, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการคํานวณเลขฐานสอง 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 
คํานวณเลขฐานสอง 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถคํานวณ
เลขฐานสอง 

 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

3. แบบฝกการคํานวณ
เลขฐานสอง 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

13 - หัวขอการสอน 
ระบบการควบคุมการดําเนินงาน
และการจัดสรรทรพัยากรระบบ 
- การควบคุมการดําเนินงานและ

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

2, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

การจัดการทรัพยากรระบบ 
- การประมวลผล 
- การจัดเวลาหนวยประมวลผล
กลาง 
- การประเมินข้ันตอนวิธี 
- วงจรอับ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สจุริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 
สรปุประเด็นการจัดเวลาหนวย
ประมวลผลกลาง 

เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็นการ
จัดเวลาหนวยประมวลผลกลาง 

14 - หัวขอการสอน 
ระบบปฏิบัติการ 
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการ 
- หนาที่ของระบบปฏิบัติการใน
การจัดการอปุกรณ 
- การจัดการอปุกรณรับและ
สงออกขอมลู 
- การทํางานของหนวยควบคุม
อุปกรณรับและสงออกขอมลู 
 

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

2, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
สรปุประเด็นเกี่ยวกับหนาที่ของ
ระบบปฏิบัติการ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู

บทเรียน 
 

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบปฏิบัติการ 

15 - หัวขอการสอน 
ระบบปฏิบัติการ (ตอ) 
- สวนตอประสานของ
ระบบปฏิบัติการ 
- พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- โครงสรางของระบบปฏิบัติการ  
- ระบบปฏิบัติการยุคใหม 
- ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาช้ันเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางของ
ระบบปฏิบัติการ 
 

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานทีผู่เรียน
นําเสนอและแจงใหปรบัแกไขหรอืจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนทาย
บทเรียน 
5. ทดสอบยอย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรและดิจิทัล 

2. ใบงานหรอืใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

2, 3 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
โครงสรางของระบบปฏิบัติการได  
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบัมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเด่ียว 
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทัง้ในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบปฏิบัติการ 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สปัดาห 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    

(ระบุขอ) 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
-การมีสวน
รวมในช้ัน
เรียน 
- การ 
มอบหมาย
งานให
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุม
และงาน
เด่ียว 
- ความมีจิต
อาสา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงตอเวลา 
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม (1.2) 
 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ช้ันเรยีน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีม่อบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ไดรับมอบหมายและการแกไข
งานที่มีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
นํ้าใจในการชวยเหลืออาจารย
ผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง
ที่เปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพื่อนรวมช้ันเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน 

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบยอย 
แบบฝกหัด  
- การ
นําเสนอ

ความรู 
1. มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ี
ศึกษา(2.1) 
 
 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหและสงัเคราะหองค
ความรูจากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด  

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8 30 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    
(ระบุขอ) 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

รายงานการ
เรียนรูแบบ
รวมมือใน
รายวิชา 
 
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค
ความรู โดย
การสอบ
ปลายภาค 

 สถานองคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค 
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู 
 

1-15 5 

- มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะห
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งรวม
อภิปราย
กลุม 
 

ทักษะทางปญญา 
1. สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม(3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ตองานที่ไดรบัมอบหมาย 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู 

1-15 

- การ
นําเสนอ
ผลงานที่
ไดรับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุม
และงาน
เด่ียว  
 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ส า ม า ร ถ ให ค ว า ม
ช วยเหลือและอํานวย
คว าม ส ะด ว ก ใน ก า ร
แกปญหาสถานการณตาง 
ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา 
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2) 
2. สามารถใชความรูใน
ศาสตรมาชี้ นําสังคมใน

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบรวมมือ 
 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมนิจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปรายซกัถาม 
 

1-15 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    
(ระบุขอ) 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

ประเด็นท่ีเหมาะสม (4.3) 
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม (4.4) 
4. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของ
ตนเองและทางวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง  (4.6) 

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห 
และนําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญของ
ระบบ
คอมพิวเตอร
และดิจิทลั 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช
เคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู
ในปจจุบันตอการทํางาน
ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร
(5.1) 
2. สามารถใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อยางเหมาะสม(5.4) 

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห 
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญของระบบคอมพิวเตอร
และดิจิทลั 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบคน เทคนิคการนําเสนอโดย
ใชทฤษฎี การเลือกใชเครือ่งมอื
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตรและสถิติที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอ
ช้ันเรียนทั้งจากเพื่อนรวมช้ัน
และอาจารยผูสอนรายวิชา 

1-15 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    กนิษฐา ศรีเอนก. (2561). เอกสารประกอบการเร ียน ระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล. กรุงเทพฯ: 

ศูนยบริการสื่อสิงพิมพกราฟฟคไซท. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

White, Ron.(2007). How computers work. (8th ed.). U.S.A.: Que Publishing. 
ภาสกร พาเจริญ และอนิรุทธ์ิ รัชตะวราห. (2560). คูมือชางคอม 2017 ฉบับสมบรูณ. กรุงเทพมหานคร:  

โปรวิช่ัน. 
สัลยุทธ สวางวรรณ(2546). สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร : เพียรสันเอ็ดดูเคช่ัน อินโดไช

นา. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูศึกษา เปนระยะที่เหมาะสมตามประเด็นที่กําหนด 

- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรยีนรูของผูศึกษา ผูศึกษาบันทึก นําเสนอใหผูสอนทราบผานสือ่สังคม
ออนไลน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผูศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการที่สาขากําหนด  
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในช้ันเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังน้ี  
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ   5 
 2) ดานความรู  รอยละ 65 
 3) ดานทักษะทางปญญา รอยละ 10 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  รอยละ 10 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร  รอยละ 10 
     และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 การประเมินผล  
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 85-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 79-84 
B ดี (Good) 3.0 73-78 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 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 

 
 - นักศึกษาประเมินผูสอนผานระบบประเมินกลยุทธการสอนออนไลน 

 
3. การปรับปรุงการสอน     

- จัดกิจกรรมในการระดมสมองใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเหน็เพื่อนําไปใชในการปรบัปรุงการเรียนการ
สอนตอไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรยีนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ งานที่ไดรบัมอบหมายและการนําเสนอ

ผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    

2. ความรู    

3. ทักษะทางปญญา    

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรงุรายวิชาทุกป หรอืตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  2 /2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)   การจัดการการปฏิบัติการ  

                                    (ภาษาอังกฤษ) Operations Management 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา 

 

 

 

 

 



มคอ. 3  

 2 

ค าน า 
 

รายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ รหัสวิชา 3663102 เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงการวางแผน การ
ด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาพ การ
เลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ  การพยากรณ์  การวางแผนก าลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การจัดการโครงการ  การจัดการสินค้า
คงเหลือ  การจัดการคุณภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งการจัดท า มคอ .3 ได้ข้อมูลมาจากการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากครั้งที่ผ่ านมา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 
              ผู้จัดท า 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                                                                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
        11 พฤศจิกายน 2562 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป           4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์         5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ         5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา        6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      21 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    22 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการปฏิบัติการ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)  Operations Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  ดร.จริยะดา จันทรังษี 
     อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน C1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1  
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    11 พฤจิกายน 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการจัดการการปฏิบัติการ 
    1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการจัดการการปฏิบัติการในปัจจุบันได้ 
    1.3 เพ่ือให้นักศึกษาน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการจัดการการปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  มีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต ์ใน
การท างานในองค์กรเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง     
2.2 มีการก าหนด Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมแบบกลุ่ม 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
    การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
ก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ 
การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ  
    Planning, organizing, and controlling in production of goods and services, product and 
process design, productivity, location and layout selection, forecasting, capacity and 
resource planning, supply chain management and logistics, project management, inventory 
management, quality management, competitiveness, technology in production and 
operations. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์  เป็นจ านวน 

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา

ราชการเท่านั้น เป็นจ านวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
    1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

        1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
  1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน  
  1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ท าประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 
  1.3 วิธีการประเมินผล     
  1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

    2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 
 2.1.5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา

บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
      2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 
    2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

        2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
    2.2 วธิีการสอน  

2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้กรณีศึกษา 
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ 

2.2.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
    2.3 วธิีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
2.3.2 ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย

ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
2.3.3 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    

 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
    3.2 วธิีการสอน 

3.2.1 ศึกษากรณีศึกษา 
3.2.2 เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง 
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3.2.3 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.4 การระดมสมอง 
3.2.5 อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
    3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา 
3.3.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น 

3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน         
  4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 

4.2.2 จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
  4.3 วิธีการประเมินผล        

4.3.1 ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
    5.1.1. มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
 5.1.2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ

รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล        

5.3.1 ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 แนะน าบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล 
ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
- ความหมายของการจดัการการปฏิบัติการ              
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
- แนวคิดหลักทางการจัดการการปฏิบัติการ 
- กระบวนการจัดการการปฏิบัติการ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
ทางการจัดการการปฏิบัติการ โดยน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระส าคัญ 

3 1. แนะน าวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน และ website เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

2 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
-ความหมายและความส าคญัของการ
วางแผน 
-องค์ประกอบระบบการผลิตและการ

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด            
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ   
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   



มคอ. 3  

 11 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ด าเนินงาน 
-ความหมายของก าลังการผลิตและการวัด
ก าลังการผลิต 
-การวางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าและ
บริการ 
-แนวทางการวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต   
 
Learning Outcome         
  ยกตัวอย่าง ความหมายและความส าคัญ
ของการวางแผนการจัดการปฏิบัติการ  ที่
ส่งผลกระทบกับธุรกิจ พร้อมกับอธิบาย
เหตุผลประกอบได้ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

3. ใบงาน 
 

3 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการจัดการการปฏิบัติการ 
-การออกแบบผลติภณัฑ ์
-การพัฒนาผลติภณัฑ ์
-กระบวนการวัดผลติภาพ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการการปฎิบัติการ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   



มคอ. 3  

 12 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

4 การเลือกท าเลที่ต้ังของสถานที ่
- วัตถุประสงค์ของท าเลทีต่ั้งของสถานท่ี 
- วิธีและขั้นตอนในการเลือกท าเลที่ตั้งสถาน
ประกอบการ 
 
 
Learning Outcome 
-  ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบการ โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณี เพื่อฝึกคิด  วิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศกึษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 3  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

5 การวางผังสถานประกอบการ 
- ความหมายการวางแผนผังสถานที่
ประกอบการ 
-วัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน 
 
Learning Outcome 
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจการวางผัง
สถานประกอบการ โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

6 การพยากรณ์ 
- ความส าคัญของการพยากรณ ์
- การพยากรณเ์พื่อการผลิต 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด  

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- การพยากรณเ์ชิงคุณภาพ 
- การพยากรณเ์ชิงปริมาณ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้กาพยากรณ ์โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 
  

ข้อ 1, 2  ปักษา   

7 การวางแผนก าลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร 
- ความส าคัญและประเภทของการวางแผน
ก าลังการผลิต 
- ประเภทของการวัดก าลังการผลติ 
- การประหยดัโดยขนาด 
- กลยุทธ์ก าลังการผลิต 
- การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนก าลังการผลติและความตอ้งการ
ทรัพยากร โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนดปัญหาการวิจัย มา 
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

8 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส ์
- ความหมาย ความส าคญัการจดัการโซ่
อุปทาน 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ความหมาย ความส าคญัของโลจสิติกส ์
-  การขนส่งและกลยุทธ์โลจิสติกส ์
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

ข้อ 1, 2, 3 ปักษา   

9 การจัดการโครงการ 
- ความหมายและประโยชน์ของการจัดการ
โครงการ 
- ส่วนประกอบของโครงการ 
- PERT และ CPM 
 
Learning Outcome 
  ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะความหมายและ
ประโยชน์ของการจัดการโครงการพร้อม
ยกตัวอย่างและน าเสนอ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาค านวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

10 การจัดการสินค้าคงคลัง 
- ความหมายและความส าคญัของการสินค้า
คงคลัง 
- การจัดการสินค้าคงคลัง 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ระบบการควบคมุสินค้าคงคลัง 
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของสินค้าคง
คลัง 
- ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
 
Learning Outcome 
   ผู้ เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสินค้าคงคลัง โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคัญ  

3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

point 
3. ใบงาน 

11 การจัดการสินค้าคงคลัง (ต่อ) 
- การออกแบบใบตรวจสอบ 
- การสั่งซื้อท่ีประหยัด 
- การบริหารสินค้าคงเหลือ 
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสินค้าคงคลัง โดยน าเสนอขอ้สรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาค านวณการก าหนดราคาโดยวิธีต่างๆ 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

12 แนวคิดการจัดการคุณภาพ 
- ความหมายและความส าคญัของการ
จัดการคณุภาพ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- นิยามคุณภาพในมุมมองของลูกค้า 
- องค์ประกอบของคุณภาพโดยรวม 
- มาตรฐานคณุภาพสากล 
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
การจัดการคุณภาพ โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั  

ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

ข้อ 1, 2  ปักษา   

13 ความสามารถในการแข่งขนั และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ 
- เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
- ผลกระทบที่เกดิจากการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ
บริการ 
- การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันโดย
เทคโนโลย ี
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวขอ้งกับการ
ผลิต โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map 
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน  
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

14 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในศึกษาดู
งานสถานประกอบการ โดยน าเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

15 น า เส น อ ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการการปฏิบัติการ 
- วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการจัดการการ
ปฏิบัติการขององค์กร 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์การศึกษาดูงาน เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ 1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

16                                                                          สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        

ที่ประเมิน 
สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย 

 

1.1.1, 1.1.2,1.1.4 1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  

1-15 10% 

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
1.1.7 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.8 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
และท ากิจกรรม งานที่ได้รับ
มอบหมาย  
2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3.ประเมินจากกิจกรรมและ
งานที่มอบหมายให้นักศึกษา
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน เช่น  แบบฝึกหั ด
ทบทวน เพื่อวัดความเข้าใจ
ของนักศึกษา/ การเขียน
สรุป ความ รู้ ค วาม เข้ า ใจ 
Mind Map 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
1.1.7 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.8  
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
 

1. ประเมินจากการส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย  
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา/การเขียนสรุป 
Mind Map เพื่ อ วั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 20% 

4. รายงานและการ
น าเสนอ 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
1.1.7 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.8 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ที่
ได้ รับมอบหมาย มีความ
ซื่ อสั ตย์  ไม่ ทุ จริ ต  ไม่ น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าช้ันเรียน  
การเป็นผู้น าและผู้ตามใน

1-15 
 

10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม 
ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม 
6 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร
สืบค้นเทคนิคการน าเสนอ
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม   

5. ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
1.1.7 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.8 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั กศึ กษ า ใน การนั ด
ห ม า ย ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ 
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
สถานประกอบการ/การ
เขียนสรุป Mind Map เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็น 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ เช่น การมีส่วน
ร่วม ในกิ จกรรม ในสถาน
ประกอบการ  

14 10% 

6. สอบปลายภาค 
 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.8 
3.1.1 
 

ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

16 40% 
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        หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

      - สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
การจัดการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์. 

- นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ.
กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

- จินตนัย ไพรสน และคณะ. (2551). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ. 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า. 

- บุษบา พฤกษภาพันธุ์รัตน์. (2552). การวางแผนกละควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 
- เบญจมาส เปาะทอง และคณะ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ด

ยูเคชั่น 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- Stevenson, W. J., & Hojati, M. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston: 
McGraw-Hill/Irwin. 

- Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J., & Bordoloi, S. (2008). Service management: 
Operations, strategy, and information technology (p. 4). New York, NY: McGraw-Hill. 

- Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2005). Operations management: processes and 
value chains. Prentice Hall. 

- Waller, D. L. (2003). Operations management: a supply chain approach. Cengage 
Learning Business Press. 

- Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson 
education. 

- Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2005). Operations management: Quality and 
competitiveness in a global environment. Wiley. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบค าถาม 
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดท าข้อสอบ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

1. ผลการสอบ 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน     

1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน   

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    -ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing) 
รหัสวิชา 3642101 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การกระจาย
สินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของนักการตลาด   

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้ เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้

 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

11 พฤศจิกายน 2562 
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สารบัญ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3642101       ชือ่รายวิชา (ภาษาไทย)  หลักการตลาด    
                                                (ภาษาอังกฤษ)  Principles of Marketing     
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ   
     อาจารย์ผู้สอน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา  ตอนเรียน A1  
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชั้นปีที่ 1 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม32 ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     11 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการตลาด 
   1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
     1.3 เพ่ือให้นักศึกษาน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  มีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ ใน
การท างานในองค์กรเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง     
2.2 มีการก าหนด Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมแบบกลุ่ม 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
แนวคิดพ้ืนฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาด
เป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด  
 

Basic concepts and marketing responsibility; principles of marketing process; 
marketing environment; marketing information systems and marketing research; consumer 
behavior; market segmentation; targeting; product positioning; product management, 
pricing, marketing channels, physical distribution, promotion, social and environmental 
marketing; marketers’ codes of conduct. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ท าการสอนได้  หรือ
ตามท่ีผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
    อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันและเวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้อาจก าหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
    1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

     1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
    1.2 วิธีการสอน 

 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มเพ่ือพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
    1.3 วิธีการประเมินผล 

 การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

     2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

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

    2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
      2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
    2.2 วธิีการสอน 

(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 
เป็นต้น  

(2)  การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
(3)  การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่มให้กับนักศึกษา  

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

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    

 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
    3.2 วธิีการสอน 

(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาของธุรกิจ  

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

และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    4.2 วิธีการสอน 

มอบหมายให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ ใช้ความรู้ และ
การร่วมกันอภิปรายหรือน าเสนองานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

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

 5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่ จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ตอ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

         5.1.4   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และท ารายงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา 

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

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 แนะน าบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล 
ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการตลาด 
- ความหมายของตลาด            
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ 

3 1. แนะน าวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน และ website เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา    
ข้อ1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

2 ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด
ทางการตลาด 
- แนวคิดหลักทางการตลาด 
- ความหมายของการจดัการการตลาด 
- กระบวนการจัดการการตลาด    
Learning Outcome         
  ยกตัวอย่าง กระบวนการจัดการการตลาด 
ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ พร้อมกับอธิบาย
เหตุผลประกอบได้ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด            
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  ข้อ
1  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนวิเคราะหผ์ลกระทบที่เกดิจาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาด โดยน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระส าคัญ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้ นักศึ กษาวิ เคราะห์กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

4 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ SWOT 
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
 
Learning Outcome 
- ผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ 
- จัดท าตารางสรุปวิเคราะหฺ SWOT 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา SWOT เพื่อฝึก
คิด  วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  ข้อ 
3  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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 11 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

5 การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- ขัน้ตอนการแบ่งส่วนตลาด  การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนไดร้ับความรู้ความเข้าใจในราคา 
โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

6 การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 
- การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
 
 
 
 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด  
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 
  

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการแบ่ง
ส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และ
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด โดย
น าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระส าคญั  

7 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจัยการตลาด    
- ระบบสารสนเทศส าหรับการวิจยั 
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
- การวิจัยตลาด 
- กระบวนการวิจัยการตลาด 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด  โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนดปัญหาการวิจัย มา 
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  ข้อ 
1, 2, 3  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

8 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บรโิภค 
-  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
-  กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ
สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  ข้อ 
1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่
ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระส าคัญ  

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

9 ผลิตภัณฑ ์
- ความหมายของผลิตภณัฑ ์
- ระดับของผลติภณัฑ ์
- ล าดับชั้นของผลิตภัณฑ ์
- ประเภทของผลิตภณัฑ ์
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
 
Learning Outcome 
  ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
พร้อมยกตัวอย่างและน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาค านวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

10 ผลิตภัณฑ ์
- ตราผลิตภณัฑ ์
- การบรรจภุัณฑ ์
- ป้ายฉลาก 
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
- ผลิตภณัฑ์ใหม ่
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

 

11 ราคา 
- แนวความคิดเรื่องราคา 
- ความส าคัญของราคา 
- ขั้นตอนการตั้งราคา 
- การก าหนดนโยบายราคาและกลยุทธ์ราคา 
 
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ราคา โดยน าเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind 
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระส าคัญ  

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาค านวณการก าหนดราคาโดยวิธีต่างๆ 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

12 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ลักษณะของช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 
- ความจ าเป็นของคนกลางทางการตลาด 
- หน้าท่ีของช่องทางการจัดหน่าย 
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ช่องทาง 
- การออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- การจัดการช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
- การกระจายสินค้าและการจัดการ 
โลจสิติกส์ทางธุรกิจ 
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ช่องทางการจ าหน่าย โดยน าเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระส าคญั  

13 การส่งเสริมการตลาด 
- ความหมายและความส าคญัของการ
ส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด 
- เครื่องมือการส่งเสรมิการตลาด 
- การก าหนดงบประมาณการส่งเสรมิ
การตลาด 
- ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ
การส่งเสริมการตลาด  
 

Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน  
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยบคุคล 
- การประชาสมัพันธ์ 
- การตลาดทางตรง      
    
Learning Outcome 
   ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาด โดยน าเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระส าคญั 

3 1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่ งกลุ่มวิ เคราะห์ กรณี ศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน  
พร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอ น  Power 
point 
3. ใบงาน 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   

15 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
- ความสัมพันธ์ของการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR)  
- ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิพ ลและสนั บ สนุ น ต่ อ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- กิ จกรรมในการตลาดเพื่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2 . สื่ อ ก ารสอน  Power 
point 
3. วิดีทัศน์ เรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางการ
ตลาด 
4. ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 
1, 2, 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด 
- จรรยาบรรณของนักการตลาด 
 
Learning Outcome 
- ผู้ เรี ยน ได้ ความรู้ความ เข้ าใจใน เรื่ อ ง
การตลาดเพื่อสังคม 
- ยกตัวอย่างองค์การที่มีจริยธรรรมทาง
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
- วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์การ หาก
ด าเนินงานโดยไม่มีจริยธรรมหรือละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

16                                                                          สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        

ที่ประเมิน 
สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4  

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  

1-15 10% 

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
4.1.1, 4.1.2 
5.3.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3.ประเมินจากงาน/กิจกรรม
ต่ า ง ๆ  ที่ ม อ บ ห ม า ย ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ  ต้องมี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน เช่น แบบฝึกหัดทบทวน 
เพื่ อ วั ด ค วาม เข้ า ใจขอ ง
นักศึกษา/ การเขียนสรุป
ความรู้ความเข้าใจ Mind 
Map 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
4.1.1, 4.1.2 
5.3.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษา/การเขียนสรุป 
Mind Map เพื่ อ วั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รแ ส ด งค ว าม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

1-15 30% 

4. รายงานและการ
น าเสนอ 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.2 
4.1.1, 4.1.2 
5.3.4 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ที่
ได้ รับมอบหมาย มีความ
ซื่ อสั ตย์  ไม่ ทุ จริ ต  ไม่ น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าช้ันเรียน  
การเป็นผู้น าและผู้ตามใน

1-15 
 

20% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห ์        
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ 
ประเมินผล 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม 
ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม 
6 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร
สืบค้นเทคนิคการน าเสนอ
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม   

5. สอบปลายภาค 
 

2.1.1 ,2.1.2, 2.1.3 
 3.1.2 
 

ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

16 40% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด. (2559). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ   

2.1  วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543). หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ :            
เพียร์สัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชน่า. 

2.2  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ :  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์  
จ ากัด. 

2.3  หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 3.1  http://www.marketeer.co.th/ 

3.2  http://www.brandage.com 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

http://www.marketeer.co.th/
3.2%20%20http:/www.brandage.com
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3. การปรับปรุงการสอน     
 น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ 
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