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ค าน า 
 

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

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี
และกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

    
 

                                                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                          พฤศจกิายน 2562 
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สารบญั 
 

หมวด หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมลูทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 34 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 34 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3652211 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การเขียนโปรแกรมเว็บ 
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Web Programming   

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์

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

 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 

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

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที ่13 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดการพัฒนาเว็บ ภาษามาตรฐานของเว็บ  
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรก

รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ  
การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML CSS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ส าหรับธุรกิจ 

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเว็บและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
    2.1 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพือ่เพ่ิมทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ 
 

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

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

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
หรือ 75 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

-  อาจารยป์ระจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
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-  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการของ
ผู้เรียน  โดยมกีารนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา  

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

ล าดับความส าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

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

 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ 

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

 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

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

2. ให้นักศึกษาท าโครงงานสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย
ประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจัดรูปแบบ ความสวยงาม และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ผู้สอนก าหนด 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา       
     4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
      4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้

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

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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

5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

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

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

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 

Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
1 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

- ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
- การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
- ชื่อโดเมน 
- ที่อยู่เว็บ 
- เว็บ 
- ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
- เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์ 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
และระบบเครอืข่าย  

4 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเน้ือหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน าสือการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานการพัฒนา
เว็บไซตเ์ป็นกลุ่ม โดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ ์
หรือ รายวิชาอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างเป็นรูปธรรม ก าหนด
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
 

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

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะทางปญัญา 
นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต เว็บ เว็บเซิฟเวอร์  

2 บทที ่2 มาตรฐานเวบ็ 

- โครงสร้าง 
- การน าเสนอ 
- พฤติกรรม 
- ประโยชน์ของมาตรฐานเว็บไซต์ 
- โครงสร้างภาษาเอชทีเอ็มแอลตามหลัก

มาตรฐาน 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 

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

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- โครงสร้างสไตล์ชีทตามหลักมาตรฐาน 
- ความหมายของ Web Accessibility 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเว็บ 
โครงสร้างภาษา HTML เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มี
มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานตามภาษา   
HTML ได ้
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ มาตรฐานเว็บ 

3 บทที่ 3 ภาษามาตรฐานของเว็บ 
- โครงสร้างพื้นฐานของ HTML 5 
- รูปแบบภาษา HTML 
- หลักการเขียนภาษา HTML 
- ความแตกต่างของ HTML 5 กับ HTML 
4.01 
- คุณลักษณะของ HTML 5  
- การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บด้วย 
Semantic Markup 

- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

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

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
HTML  
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML  
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTMLใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- -นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ

สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML  

 

4 บทที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสารและ
ข้อความ 
- การก าหนดหัวข้อเรื่อง 
- การก าหนดเส้นแบ่งเนื้อหา 
- การก าหนดย่อหน้า 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การก าหนดการขึ้นบรรทัดใหม่ 
- การก าหนดรูปแบบข้อความ 
- การก าหนดการแสดงรายการ 
- การก าหนดการเชื่อมโยง 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา HTML 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML  
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
 
  
 

3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 



มคอ. 3 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 

5 บทที่ 5 การแทรกสื่อมัลติมเีดีย 
- การแทรกรูปภาพ 
- การจัดวางต าแหน่งและขนาดของ

รูปภาพ 
- การน ารูปภาพมาสร้างเป็นพ้ืนหลัง 
- HTML Multimedia 
- การก าหนดค่าสีบนเว็บ 
- ประโยชน์ของสีในเว็บไซต ์
- รหัสค่าส ี
- รูปแบบส ี
- การผสมส ี
- สีมาตรฐานของ HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภปิรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. นักศึกษาส่งความคืบหน้าโครงงาน
ออกแบบเว็บไซต์ครั้งที่ 1 (โครงร่าง
เว็บภาษา HTML) 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับการแทรกสื่อ
มัลติมีเดีย 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถแทรกสื่อมัลติมีเดียใน
หน้าเว็บเพจได้ 
-  
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 

 
 
  
 

6 บทที่ 6 การสร้างตารางและแบบฟอร์ม 
- การแทรกตาราง 
- การสร้างแบบฟอร์ม 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การก าหนดคุณสมบัติให้กับแบบฟอร์ม 
- การจัดองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ดว้ยภาษา 
HTML และการก าหนดค่าสีบนเว็บ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่งภาษา 
HTML 

7 บทที่ 7 การก าหนดรูปแบบการ
แสดงผลด้วยสไตล์ชีท 
- มาตรฐานของสไตล์ชีท 
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท 
- โครงสร้างของสไตล์ชีท 
- การประกาศค าสั่งของสไตล์
ชีท  
- คุณสมบัติส าคญัของสไตล์ชีท 
- การเขียนค าอธิบายให้กับสไตล์ชีท 
- การก าหนดและอ้างอิงสไตล์ชีท 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับสไตล์ชีท 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่งภาษา 
HTML 

8 บทที่ 8 การจดัองค์ประกอบหน้าเว็บ 
- ความหมายของ Box Model 
- การควบคุมพื้นที่ว่างด้วย Margin และ 

Padding 

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

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

20 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การแสดงผลแบบ Inline และ Block-

Level Box 
- การก าหนดขนาดเส้นขอบ 
- การก าหนดสีพื้นหลัง 
- การควบคุม Tab ด้วย Property 

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

Clear 
- การจัดต าแหน่งแนวนอน 
- การน าทาง 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS และ การจัดองค์ประกอบ
หน้าเว็บ 
ทักษะทางปญัญา 

และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. สอบกลางภาค 
 
  
 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

9 บทที่ 9 การจดัรูปแบบเว็บด้วยสไตล์
ชีท 
- การตกแต่งพ้ืนหลัง 
- การตกแต่งข้อความ 
- การตกแต่งตัวอักษร 
- การตกแต่งจุดเชื่อมโยง 
- การตกแต่งรายการ

ข้อมูล  
- การตกแต่งตาราง 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การจัดรูปแบบฟอร์ม 

- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 6. นักศึกษาสง่งความคืบหน้า
โครงงานออกแบบเว็บไซต์ก่อนที่จะ
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
10 บทที่ 10 การออกแบบเว็บแบบ 

Responsive 
- แนวคิด Responsive Web Design 
- CSS กับ Responsive Web Design 
- ส่วนประกอบหลักในหน้าเวบ็ไซต์แบบ 

Responsive 
- ขั้นตอนการออกแบบหน้าเว็บแบบ 

Responsive 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็บแบบ Responsive 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา html ใน
การเขียนเว็บแบบ Responsive 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ Responsive 
Web 

11 บทที่ 11 จาวาสคริปต ์
- ภาษาจาวาสคริปต ์
- ความแตกต่างระหว่าง Java และ 

JavaScript 
- ความสามารถของ JavaScript 
- ข้อจ ากัดของ JavaScript 
- การประมวลผลเอกสาร HTML และ 

ภาษา JavaScript 
- เครื่องมือส าหรับการพัฒนา 

JavaScript 
- องค์ประกอบพื้นฐานของ JavaScript 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

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

กับผู้ใช้งาน 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับภาษา Java 
Script 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา Java Script 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา Java 
Script 

12 บทที่ 12 จาวาสคริปต ์
- เอแจ็กซ์  
- การท างานของเว็บเบราว์เซอร ์
- การสร้างเอแจ็กซ์แอพพลิเคชัน่ 
- เจคิวร ี
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับภาษา Java 
Script 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา Java Script 
ในการเขียนเว็บ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา Java 
Script 

 

13 บทที่ 13 การโอนย้ายข้อมลูไปยังเครื่อง
แม่ข่ายและการโปรโมทเว็บไซต์ 
- การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย 
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วย

โปรแกรมสืบคน้ข้อมูล 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการโปรโมทเว็บ 
- การใช้งานแท็ก meta 
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กับโปรแกรม

สืบค้นข้อมูล 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การตรวจสอบความผิดพลาดของ

ภาษา XHTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับการโอนย้าย
ข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายและการโปรโมท
เว็บไซต์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถโอนย้ายข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่ายและการโปรโมทเว็บไซต ์
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูล
ไปยังเครื่องแม่ข่ายและการโปรโมท
เว็บไซต์ 

14 บทที่ 14 สถาปัตยกรรมเว็บและเว็บ
เซอร์วิส 
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- สถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซ ี
- เว็บเซอร์วิส 
- เว็บเซอร์วิสแบบ Rest 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมเว็บและเว็บเซอร์วิส 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณตีัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาท่ีค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

1.1,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รบัความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส 

15 บทที่ 15 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการพัฒนาเว็บ 
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต ์
- เครื่องมือส าหรับการพัฒนาเว็บ 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรุป 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  และท างาน
เป็นทีมได้ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
4. ผู้สอนประเมินผลงานร่วมกัน 
 

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

1,1,1.2,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามกีระบวนการในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

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

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1) 

1. วัดและประเมินจากการ
จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8,15 
 

60% 
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กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

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

องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
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กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8) 

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

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

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

1-15 
 

15% 
 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

 

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

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

15 10% 
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กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

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

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

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานทีเ่กี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1.1) 
2. สามารถสื่อสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปลา่และการเขียน 
เลือกใชรู้ปแบบของสื่อ
การ น าเสนออย่าง
เหมาะสม(5.1.3) 
3. สามารถใช้
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยา่ง
เหมาะสม(5.1.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนคิการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนคิการการสร้าง
เว็บไซต ์ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาท่ีมกีารน าเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ัน
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

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

ชวาลิน  เนียมสอน. (2561). การเขียนโปรแกรมเว็บ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิก
ไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

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

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

successful websites. London: UK. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล (2559). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
จีราวุธ วารินทร์. (2560). พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบับสมบูรณ.์ 

กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย. 
ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2561). สร้างเว็บแอพพลิเคชัน PHP MySQL+AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์. 

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

อุปกรณ์.  กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี ้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ  5 
 2) ด้านความรู ้ ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ 10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 การประเมินผล  
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 85-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 79-84 
B ดี (Good) 3.0 73-78 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 67-72 
C พอใช้ (Fair) 2.0 61-66 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-60 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาเว็บไซต ์
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต ์
   - ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการน าเสนอผลงาน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาเว็บไซต ์
     - ปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

ประจ าภาคเรยีนที่  2 ปกีารศกึษา 2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3653210 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองต้น 

 (ภาษาอังกฤษ) Introduction to Web Programming 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา  3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 3(2-2-5) Introduction to Web 
Programming มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐาน
เว็บไซต์ ภาษาส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนย้าย
ข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียดรายวิชาน้ีจึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เปน็ทฤษฎี การเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี
และกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

    
 

                                                อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
                          มกราคม 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 9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 34 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 34 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3653210 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Introduction to Web Programming   

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ 
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ชวาลิน เนียมสอน 
    4.2 อาจารย์ผูส้อน ผศ.ชวาลิน เนียมสอน ตอนเรียน A1 

 
      
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 

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

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

8. สถานท่ีเรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุง 23 กรกฎาคม 2561 
วันที่ปรับปรุง 21 กรกฎาคม 6025  
วันที่ปรับปรุง 15 ธันวาคม 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษา
ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ 

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML XHTML เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ 
การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การ
จัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML CSS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ส าหรับธุรกิจ 

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเว็บและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML 5 และ 

Responsive Web และ การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป เช่น Word press เป็นต้น 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษาส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูล
เบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บ 

Introduction to internet; website standard; web programming language; document and 
text formatting; insertion of image, table, form; color; style sheet; web component; web 
layout; upload; basic database connectivity; web dissemination and promotion. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 75 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

-  อาจารยป์ระจ ารายวิชา ให้ค าปรกึษาได้ตามเวลาทีเ่หมาะสม และก าหนดไว้ 
-  อาจารยป์ระจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ

ผู้เรียน  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
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 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์
  1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     
1.2 วิธีการสอน 
         1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  
 2. ให้ท าโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาทีเ่กิดระหว่างการท ากจิกรรมภายในห้องเรียน ทัง้พฤติกรรม
การเรียน การท ารายงานกลุ่ม และการสอบ   
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบ   
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการ
น าไปประยุกต์ 
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 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
  2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้จริง  
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าช้ันเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2. การแบ่งกลุ่มท าโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 1.  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 3.  ประเมินผลจากการท ารายงานและการมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานและอภิปรายในช้ัน
เรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปญัญาที่ต้องพฒันา    
  3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
  3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
      3.2 วิธีการสอน 
 1.  บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ  โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าช้ันเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2.  สาธิตวิธีการเขียนภาษา XHTML CSS การเพิ่มลูกเลน่ด้วย ภาษา Java การสร้างฐานข้อมูล การ
เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP เพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ 
 3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าโครงการที่ก าหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากรายวิชา เพื่อใช้ในการน า
เนื้อหาสาระความรู้ เพื่อเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บเพจ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซต์ โดยประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจัดรูปแบบ ความ
สวยงาม  

2. ให้นักศึกษาท าโครงงานสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการ
ท าธุรกิจ โดยประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจดัรูปแบบ ความสวยงาม และเงื่อนไขอื่น ๆที่ผู้สอนก าหนด 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา       

  4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

  4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  4.1.5 สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  4.1.6 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง 

   4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในรายวิชา 
 2. มอบหมายงานในรูปแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม        
กับสาระการเรียนรู้ 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 2. ประเมินโครงงงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 3. ประเมินพฤติกรรมในหอ้งเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีสวนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน เป็นต้น 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือท่ีจ าเ ป็นท่ีมีอยู่ ในปัจจุ บันต่อการท างานท่ีเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
  5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 
 1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
 2.  ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากการเนื้อหาที่ ค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website เ ช่น 
www.w3school.com www.csszengarden.com/ http://css.maxdesign.com.au/ 
   5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากงานที่ให้ศึกษาค้นคว้า และ จากช้ินงานกลุ่มและช้ินงานเดี่ยว 
2. ประเมินผลจากการทวนสอบโดยการสอบปากเปล่า 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อการสอน / Learning 

Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
1 บทท่ี 1 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

- อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- ความหมายของ ISP 
- การเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต 
- รูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
- ช่ือโดเมน (Domain Name) 
- เว็บ (Web) 
- เว็บเซริ์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ 

   - สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
และระบบเครือข่าย  
ทักษะทางปัญญา 

4 1. อาจารย์ผูส้อนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน าสือการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
3. อาจารย์ผูส้อนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานการพัฒนา
เว็บไซต์เป็นกลุ่ม โดยบรูณาการ
ร่วมกับรายวิชา เครือข่ายสังคมและ
การท าธุรกรรม หรือ รายวิชาอื่น ๆ ที่
สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างเป็น
รูปธรรม ก าหนดน าเสนอในสปัดาห์ที่ 
15 
 

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

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต เว็บ เว็บเซฟิเวอร์  

2 บทท่ี 2 มาตรฐานเว็บไซต์ (Web 
standards) 
- มาตรฐานเว็บไซต ์
- ประโยชน์ของมาตรฐานเว็บ 
- โครงสร้างภาษา HTML ตามหลัก

มาตรฐาน 
- โครงสร้างสไตล์ชีทตามหลัก

มาตรฐาน 
- ความหมายของ Web 

Accessibility 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 

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

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัเว็บไซต ์
- เครื่องมือส าหรับสร้างเว็บเพจ 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเว็บ 
โครงสร้างภาษา HTML เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกบัเว็บไซต ์
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เว็บไซตท์ี่มี
มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานตามภาษา   
HTML ได ้
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา HTML 
และ มาตรฐานเว็บ 

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

HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
HTML และ XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบือ้งต้นได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ

สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา HTML 
และ XHTML 

4 บทท่ี 4  การจัดรูปแบบเอกสารและ
ข้อความด้วยภาษา XHTML 
- การก าหนดหัวข้อเรื่อง (Headings) 
- การก าหนดเส้นแบ่งเนื้อหา 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

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

Break) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบือ้งต้นได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
 
  
 

2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลตมิีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา HTML 
และ XHTML 

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

Formatting) 
- การก าหนดการแสดงรายการ (Lists) 
- การก าหนดการเช่ือมโยง (Links) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML 
ทักษะทางปัญญา 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบือ้งต้นได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา HTML 
และ XHTML 

6. นักศึกษาส่งความคืบหน้าโครงงาน
ออกแบบเว็บไซต์ครั้งที่ 1 (โครงร่าง
เว็บภาษา HTML) 
 
 
  
 

6 บทท่ี 5  การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม ด้วยภาษา XHTML และ
การก าหนดค่าสีบนเว็บ 
- การแทรกรปูภาพ (Images) 
- การแทรกตาราง (Tables) 
- การสร้างแบบฟอร์ม (Forms and 

Input) 
- สรุป 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ด้วยภาษา 
XHTML และการก าหนดค่าสบีนเว็บ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบือ้งต้นได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัค าสั่งภาษา 
HTML และ XHTML 

และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

4. สื่อมัลตมิีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
7 บทท่ี 5  การแทรกรูปภาพ ตาราง 

แบบฟอร์ม ด้วยภาษา XHTML และ
การก าหนดค่าสีบนเว็บ (ต่อ) 
- การจัดองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ 

(Layouts) 
- การก าหนดค่าสีบนเว็บ 
- ประโยชน์ของสีในเว็บไซต ์
- รหสัค่าส ี
- รูปแบบส ี
- การผสมส ี
- สีมาตรฐานของ HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ด้วยภาษา 
XHTML และการก าหนดค่าสบีนเว็บ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 

8 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบือ้งต้นได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัค าสั่งภาษา 
HTML และ XHTML 

8 บทท่ี 6  สไตล์ชีทเบ้ืองต้น 
- มาตรฐานของสไตล์ชีท 
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท 
- โครงสร้างของไตล์ชีท (CSS Syntax) 
- การประกาศค าสัง่ของสไตล์ชีท 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา CSS 

4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. สอบกลางภาค 
 
  
 

9 บทท่ี 6  สไตล์ชีทเบ้ืองต้น (ต่อ) 
- การประกาศค าสัง่ของสไตล์ชีท แบบ 

ID และ Class 
- คุณสมบัตสิ าคัญของสไตล์ชีท 
- การเขียนค าอธิบายใหก้ับสไตล์ชีท 

(CSS Comments) 
- การก าหนดและอ้างอิงสไตล์ชีท 
- สรุป 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา CSS 

และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 6. นักศึกษาส่งงความคืบหน้า
โครงงานออกแบบเว็บไซต์ก่อนทีจ่ะ
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
 
  
 

4. สื่อมัลตมิีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 

10 บทท่ี 7 การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ
ด้วยสไตล์ชีท 
- ความหมายของ Box Model  
- การควบคุมพื้นที่ว่างด้วย Margin 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
และ Padding 
- การก าหนดขนาดเส้นขอบ 
- การก าหนดสีพื้นหลงั 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วยสไตล์ชีท 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา CSS 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลตมิีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
11 บทท่ี 7 การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ

ด้วยสไตล์ชีท 
- การก าหนดความสูงและความกว้าง 
- การควบคุม Tab ด้วย Property 

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

Clear 
- การจัดต าแหน่งแนวนอน 

(Horizontal Align) 
- การน าทาง (Navigation) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วยสไตล์ชีท 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้ 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา CSS 

12 บทท่ี 8 การจัดรูปแบบเว็บด้วยสไตล์
ชีท 
- การตกแต่งพื้นหลัง (CSS 

Background)  
- การตกแต่งข้อความ (CSS Text) 
- การตกแต่งตัวอักษร (CSS Font) 
- การตกแต่งจุดเช่ือมโยง (CSS Link) 
- การตกแต่งรายการข้อมูล (CSS List) 
- การตกแต่งตาราง (CSS Table) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 

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

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัค าสั่ง CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บ 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

13 บทท่ี 9 JavaScript 
- ภาษา  JavaScript 
- ความแตกต่างระหว่าง Java และ 

JavaScript 
- ความสามารถของ JavaScript 
- ข้อจ ากัดของ JavaScript 
- การประมวลผลเอกสาร HTMLและ

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ภาษา JavaScript 
- เครื่องมือส าหรับการพฒันา 

JavaScript 
- องค์ประกอบพื้นฐานของ JavaScript 
- การใช้งาน JavaScript บนเว็บเพจ 
- รูปแบบการเขียน  JavaScript 
- การประกาศตัวแปร 
- การรบัและแสดงผลข้อมูล 
- การใช้ JavaScript ควบคุมการ

โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 
- สรปุ 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษา Java 
Script 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา Java ในการ
เพิ่มฟงัก์ช่ันการท างานใหก้ับเว็บไซต์ได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

4. สื่อมัลตมิีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัภาษา Java 
Script 

14 บทท่ี 10 การโอนย้ายข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่าย และการโปรโมท
เว็บไซต ์
- การโอนย้ายข้อมลูไปยงัเครือ่งแม่ข่าย 

(Upload) 
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วย

โปรแกรมสืบค้นข้อมลู (Search 
engine  
- Optimization : SEO) 
- การปรับปรงุเว็บไซตส์ าหรับการโป

รโมทเว็บไซต ์
- ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการโปรโมทเว็บ 
- การใช้งานแท็ก meta  
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กบัโปรแกรมสืบค้น

4 1. อาจารย์ผูส้อนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนือ้หาทีเ่รียน
และค้นคว้าเพิ่มเตมิจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต ์
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผูส้อนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 

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

1.1,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ข้อมูล 
- การตรวจสอบความผิดพลาดของ

ภาษา XHTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการน าข้อมลู
ข้ึนเว็บเซฟิเวอร์และการโปรโมทเว็บไซต์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ SEO เป็น
เครื่องมือในการโปรโมทเว็บไซต์ของตน
ให้ติดอันดับได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่  
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เติมจากการ
สืบค้นข้อมลูและสามารถน าเสนอ
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัข้อมูลการโปรโมท
เว็บไซต ์

15 ผู้เรียนน าเสนอผลงานออกแบบกราฟิก
จาก 
Learning Outcome 
คุณธรรมจรยิธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสร้างเว็บไซต์ของตนเองได ้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  และท างาน
เป็นทมีได้ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีกระบวนการในการสื่อสาร
เพื่อใหผู้้อื่นเข้าใจได้ 

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
2. ผู้สอนประเมินผลงานร่วมกัน 
 

1. สื่อมัลตมิีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 

1,1,1.2,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมสี่วน
ร่วมในการ
เรียน 

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

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนกัศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าใน
สิ่งทีเ่ป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรูร้่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่ีส าคัญใน
เน้ือหาท่ีศึกษา (2.1.1) 

1. วัดและประเมินจากการ
จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8,15 
 

60% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
(2.1.2) 
3. สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดต้ัง 
ปรับปรุงและหรือ
ประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อก าหนด
(2.1.3) 
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและ
วิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
การน าไปประยุกต์ 
(2.1.4) 
5. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเน่ือง (2.1.5) 
6. มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาและหรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานได้จริง  (2.1.7) 
7.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในท่ีศึกษากับ

องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง (2.1.8) 

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

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

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผูเ้รียน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
เว็บไซต ์
4. วัดและประเมินผลจากงาน
ฝึกปฏิบัตจิาก Tutorials 

1-15 
 

15% 
 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รบั
มอบหมายทัง้
งานกลุม่และ
งานเดี่ยว 

 

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

1. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอโครงงานออกแบบ
เว็บไซต์ในงานธุรกจิ 
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทยง์าน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

15 10% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

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

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

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1.1) 
2. สามารถสื่อสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพท้ังปาก
เปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ น าเสนออย่าง
เหมาะสม(5.1.3) 
3. สามารถใช้
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.1.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการการสร้าง
เว็บไซต์ ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตผุลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อ
ช้ันเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ัน
และอาจารย์ผูส้อนรายวิชา 

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

ชวาลิน  เนียมสอน. (2561). การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บรกิารสื่อและสิง่พิมพ์
กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

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

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

successful websites. London: UK. 
Christopher. (2010). CSS cookbook. Sebastopol, Calif. : O' Reilly Media 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล (2559). พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันด้วย JavaScript. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
จีราวุธ วารินทร์. (2560). พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบับสมบูรณ์. 

กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย. 
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2558). เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร:  

ซิมพลิฟาย. 
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน

ด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
----. (2559). การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

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

- เพิ่มกรณีศึกษาจากผลงานจริง เพื่อน าไปบูรณาการความรู้ในการสร้างผลงาน 
- เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML 5 และ 

Responsive Web และ การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป เช่น Word press เป็นต้น 
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรยีนในรูปแบบของเกม (Game Base Learning) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรยีน 

และวัดผลก่อนและหลังเรียน (Pretest – Posttest) 
- จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า

ช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 
   - ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการน าเสนอผลงาน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
     - ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจยั
ของอาจารย์ 
    - เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML 5 และ 
Responsive Web และ การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป เช่น Word press เป็นต้น 
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ค าน า 
 

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

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

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
                             พฤศจิกายน 2562 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 43 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 44 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3652106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

                             (ภาษาอังกฤษ)  (Database Systems in Business) 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ ตอนเรียน A1  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที ่2 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

   วันที่จัดท า 20 พฤศจิกายน 2562 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

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

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาษาเอสคิวแอล ชุดค าสั่งในภาษาเอสคิวแอลในการจัดการข้อมูล
ในฐานข้อมูล  

3. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการการออกแบบระบบฐานข้อมูลส าหรับงานธุรกิจ ตลอดจน
มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การบ ารุงรักษาและบริหารฐานข้อมูล 
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4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ การน าไปเช่ือมโยงกับรายวิชาอื่น การน าไปประกอบอาชีพและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

1. เพื่อปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 

2. เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมน าเสนอกรณีตัวอย่าง  

3. เพื่อน าตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่มาให้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา  

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

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

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชาหรือหลักสูตร 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ ได้แก่ line ID: 
laddasuanmali หรือ e-Mail: laddasuanmali@gmail.com 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

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

ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

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

1.2 วิธีการสอน  
(1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบตัิการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึตนด้วยการมี

ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3) ปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานใหต้รงเวลา การแต่งกาย ตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อน าไปปรับแก้ไข 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

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

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี ้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

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

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
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 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ 
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

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

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

รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัต ิแบบประเมินผลการเรียนรู ้

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

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

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 

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

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

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

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

5.2 วิธีการสอน 
 (1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



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

 9 

 (2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู ้
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  (1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
  (2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  (3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเน้ือหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะน าหนังสือและ
เว็บไซต ์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่าจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพิ่มเติม 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
และสังคม 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเก่ียวกับ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจได ้
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนอประเด็นส าคัญเกี่ยวกบั
แนวคิดของฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

2 
 

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

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัต ิ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

3 
 

- หัวข้อการสอน 
แบบจ าลองฐานข้อมูล 
- แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต ์BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

4 
 

- หัวข้อการสอน 
ฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ ์
- โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ ์
- กฎความบูรณาภาพเชิงสัมพันธ์ 
- การแทนเค้าร่างฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ ์
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

4 
 

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ ์
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์

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

5-6 
 

- หัวข้อการสอน 
แบบจ าลองอ-ีอาร ์
- แนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลอง อ-ี
อาร ์

8 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1. ต าราระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- เอนทิตี 
- แอททริบิวต ์
- ความสัมพันธ์ 
- แอททริบิวต์บนความสัมพันธ ์
- กฎบนความสัมพันธ ์
- สรุปสัญลักษณ์ของแผนภาพอ-ี
อาร ์
- การออกแบบแผนภาพอ-ีอาร ์
- ตัวอย่างการสร้างแผนภาพอ-ี
อาร ์
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต 
จากการท าทดสอบย่อย   
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบแบบจ าลอง
อี-อาร ์
ทักษะทางปญัญา 

ฝึกปฏิบัตอิอกแบบแผนภาพอี-อาร ์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
6. ทดสอบย่อย 
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

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

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

7 - หัวข้อการสอน 
การแปลงแผนภาพอ-ีอาร์เป็น
ฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ ์
- การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
รีเลชัน 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

1. ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- การแปลงเอนทิต ี
- การแปลงแอททริบิวต์ของ
เอนทิตี 
- การแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี 
- พจนานุกรมข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแปลงแผนภาพอ-ี
อาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการแปลงแผนภาพอ-ี
อาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

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

2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อ PowerPoint 
เว็บไซต ์BLOG FB 
และ Youtube 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

8 - หัวข้อการสอน 
การบรรทัดฐานข้อมูล 
- แนวคิดเกี่ยวกับการบรรทัด
ฐานขอ้มูล 
- ฟังก์ชันการขึน้ต่อกัน 
- การท าบรรทดัฐานข้อมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
ความรู ้

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

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

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

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการท าการตลาดผ่านยู
ทูปได ้

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

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัตกิารวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุด้วย 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

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

1, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML  
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีทักษะในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
รายได้  
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML  

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

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

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

2, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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



มคอ. 3 

 26 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

น าเสนอข้อมูล 
12 - หัวข้อการสอน 

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

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

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

3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

องค์กร และสังคม 
- ตะหนักถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการ
บริหารฐานข้อมูล 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการบ ารุงรักษาและการ
บริหารฐานข้อมูล 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการบ ารุงรักษาและ
การบริหารฐานข้อมูล 

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

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห ์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในงานธุรกิจจากกรณีศึกษา 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจง้ให้ปรับแก้ไขหรือจัดท า
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

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

1, 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
- นักศึกษาสามารถประยกต์
ความรู้ และสามารถแก้ไขปญัหา
ที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยอาศัย
ประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู

เนื้อหาการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

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

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมตอน
เรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน
อภิปราย ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อมน าเสนอ
ข้อมลูเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์ 
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเน้ือหาบทเรียน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรปุ 
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งค าถาม
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 

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

1, 2, 3, 4 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

แก้ไขข้อขัดแยง้ และล าดับ
ความส าคัญ 
- เคารพสิทธิ รบัฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ผู้เรียนน าเสนอ 
ทักษะทางปญัญา 
 - นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และร่วมตอบค าถามในการ
น าเสนอผลงาน  
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
-  นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความ
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

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

 
หมายเหต ุ :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

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

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

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อก าหนด 
3. วดัและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ตอ่
เพื่อนร่วมช้ันเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ความรู ้
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหดั แบบฝึกปฏิบัต ิ

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8 30 



มคอ. 3 

 34 

กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

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

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

สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 
3. วัดและประเมนิจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบปลาย
ภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชา/โครงการ 
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู ้
6. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล 

1-15 5 

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม 
 
 

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

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

 
1-15 

 
 

 
5 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

- การ
น าเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว  
 

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

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

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

- การ
ติดตาม การ
คดิ การ
วิเคราะห์ 
และ
น าเสนอ
รายงาน
ประเด็น
ส าคัญด้าน
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ 

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างาน
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5.1) 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสม(5.4) 
 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนคิการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาท่ีมกีารน าเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมช้ัน
และอาจารย์ผูส้อนรายวิชา 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

5 
 

 



มคอ. 3 

 36 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

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

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

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

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

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ดเอดูเคช่ัน. 
Coronel, C., Morris, S., and Rob, P. (2013).  Database Systems: Design, 

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

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

Applications and Technologies. IGI Global. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

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

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 85-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 79-84 
B ดี (Good) 3.0 73-78 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 67-72 
C พอใช ้(Fair) 2.0 61-66 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-60 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

     
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 
3. การปรับปรงุการสอน     

สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

การเรียนรู/้ส่วนร่วมในชั้นเรยีน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน การทดสอบย่อย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรยีน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/น าเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู ้    
3. ทักษะทางปัญญา    
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 
    - จัดท ากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย 
 - จัดกิจกรรมให้หลากหลาย โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย  



 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 ผูสอน 
(1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ 
  
  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
               (ภาษาอังกฤษ) English for Business 

รหัสวิชา 3601601  



คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3601601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business) จัดการเรียนการสอน
โดยมุงเนนใหผูศึกษามีความรูในเรื่องการสนทนาท่ีภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงานในสํานักงาน การ
สมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน การติดตอทางธุรกิจ การนําเสนองาน การรายงานผล
การดําเนินงาน การจัดการประชุม การอานเอกสารทางธุรกิจ และการเขียนโตตอบทางธุรกิจ พรอมเสริม
ทักษะจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหบูรณาการรายวิชาท่ีเรียน
มาแลวตามโครงสรางหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู ใหสามารถไดผลการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายรายวิชาดวยกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือการลงมือทําจริง (Active Learning) 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูศึกษาตองไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยาง
เดียว การจัดกิจกรรมใหผูศึกษาไดการเรียนรูโดยการอาน การเขียน การโตตอบ และการวิเคราะหปญหา อีก
ท้ังใหผูศึกษาไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาท่ีเหมาะสม
ตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชา 

ท้ังนี้ผูสอนสงเสริมและสนับสนุนใหผูศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสรางพระบวนการเรียนรู
จากสื่อออนไลนในหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลองกับการพัฒนาใหเปนนักธุรกิจดิจิทัลตามนโยบายใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค โดยไดชี้ชัดในประเด็นท่ีกระตุนใหผูศึกษาคิดและนําผล
การเรียนรูไปใชอยางเห็นผลเชิงประจักษ จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูศึกษาสามารถนําเสนองานหลักคิดและ
จัดการเรียนรูไดดวยตนเองเสริมดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูศึกษาและผูสอน ท่ีใชสําหรับจัดการการเรียนการสอนท่ี
เนนผูศึกษาเปนสําคัญ เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา  และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

                                                                                  
              

ผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                         พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สารบัญ 
 

หมวด  หนา 

1 ขอมูลท่ัวไป 1 

2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 

3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 

4 การพัฒนาการเรียนรูของผูศึกษา 3 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  12 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 51 

7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
  รหัสวิชา 3651601 ชื่อวิชา (ภาษาไทย)  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                         ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)  English for Business 
2.  จํานวนหนวยกิต 
      3(3-0-6) หนวยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4.  ผูสอนผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนผูสอน 

4.1 ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยกนกวรรณ  รุงอดุลพิศาล 
4.2 ผูสอน                     (1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิร ิ
  
  
  

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีศึกษา 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 2 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
     ไมมี 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
    ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน 
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 9.1 วันท่ีจัดทํา 19 พฤศจิกายน 2561 
 9.2 วันท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 19 พฤศจกิายน 2561 
 9.3 วันท่ีปรับปรุงครั้งลาสุด  19 พฤศจกิายน 2562 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูในภาษาอังกฤษประเด็นการสนทนาจากการปฏิบัติงานในสํานักงาน การ
สมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน การติดตอทางธุรกิจ การนําเสนองาน การรายงานผล
การดําเนินงาน การจัดการประชุม การอานเอกสารทางธุรกิจ และการเขียนโตตอบทางธุรกิจ 

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การอาน และการฟงนําไป 
ประยุกตในการเรียนรู การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการเรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิดท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงานและธุรกิจในการ
ดํารงตนเพ่ือการเปนผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ืออาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค  
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. ปรับใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษของผูศึกษาใหท่ีปรากฏเชิงประจักษ
สําหรับการศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจและสาระรายวิชาอ่ืนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
การสนทนาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสํานักงาน การสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การ

สัมภาษณงาน การติดตอทางธุรกิจ การนําเสนองาน การรายงานผลการดําเนินงาน การจัดการประชุม การ
อานเอกสารทางธุรกิจ และการเขียนโตตอบทางธุรกิจ 

Conversation related to office practice; job application; resume writing; job 
interviewing; business contacting; work presenting; result reporting; meeting arrangement; 
business document reading and business correspondence writing 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัต ิ การศึกษาดวยตนเอง 
45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
สอนเสริมตามความตองการ

ของผูศึกษา และการวิเคราะห
ความเขาใจและความตองการ
การเรียนรูท่ีแตกตางกันของผู

ศึกษาเฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการ 

90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีผูสอนใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกผูศึกษาเปนรายบุคคล 
 - ผูสอนประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตของผูสอน/สาขาวิชา/คณะ หรือชองทาง
สื่อสังคมออนไลนท่ีผูสอนกําหนดและผูศึกษามีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 
 - ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ เฉพาะรายท่ีตองการโดยการ
นัดหมายลวงหนาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัล 
 
 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของผูศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีผูศึกษาตองไดรับการพัฒนา 
 1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     
1.2 วิธีการสอน 

(1)  ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผู ศึกษารับผิดชอบเปนกลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผู ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและใหเชื ่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการ
เชื่อมความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและ
ทักษะการสรุปความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบดิจทิัล 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนท่ีผูสอนกําหนด
ไว  

(4) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชา และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูที่
แนะนําไวตามหัวขอท่ีกําหนดและนําความรูท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(5) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(6) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผู ศึกษาไดกระทําซํ้าดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษา
และตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริง ทําใหเห็นคุณคา
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

ของสิ ่งที ่เร ียนรู และจดจําเขาใจสิ ่งที ่เร ียนรู ไดดี สามารถถายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ไปใชใน
สถานการณเดียวกันได 

(7)  กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอ
ผานบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัล หนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น 

(8)  ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซต วีดิทัศนออนไลน เปนตน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงตอเวลาของผูศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดสงงาน และผลของการปรับปรุงผลงานท่ีไดรับ
การตรวจพิจารณางาน 

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพรอมเพรียงของผูศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขงานท่ีมีขอบกพรองโดยไมนําผลงานของ

ผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการชวยเหลือผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง ท่ีเปน

ประโยชนสรางสรรคตอเพ่ือนรวมชั้นเรียนเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีผูศึกษาตองไดรับ 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไป

ประยุกต 
 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อยางตอเนื่อง 
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทางธุรกิจ 
 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  

 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

2.2 วิธีการสอน 
(1)  ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผู ศึกษารับผิดชอบเปนกลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผู ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตามใบงานและใหเชื ่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู  
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั ้นเรียน โดยใชสื ่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัล หรือสื ่อ
อิเล็กทรอนิกสประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผู
ศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานท่ีมอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ตาง ๆ พรอมท้ังใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนท่ีความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัล 

(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนท่ีผูสอนกําหนด
ไว  

 (5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาท่ี
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม 
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาเพ่ือใหผูศึกษามีความเขาใจ 

(6) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรู ตํารา และ
แหลงการเรียนรูที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูที ่แนะนําไวตามหัวขอท่ี
กําหนดและนําความรูท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(7) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(8) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ท่ีเนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูศึกษา
เปนสําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นที่หลากหลาย และชวยกันรวบรวมความรู
และสรางองคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
รางกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะท่ีหลากหลายรวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 
การแสวงหาความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น
หรือเชื่อมโยงสรางองคความรูท่ีเปนสาระใกลเคียงกันตามท่ีผูสอนกําหนดข้ึน 

(9) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และใหผู
ศึกษาชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

(10) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซํ้าดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษา
และตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริง ทําใหเห็นคุณคา
ของสิ ่งที ่เร ียนรู และจดจําเขาใจสิ ่งที ่เร ียนรู ไดดี สามารถถายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ไปใชใน
สถานการณเดียวกันได 

(11) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 4 
สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใช
แกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
และการทํางาน ชวยผูศึกษาสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การ
จัดการเร ียนรู แบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรู ที ่ไม เน นเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็น
จริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม 
พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) เปนการสอนที่เนนการบูรณาการ (2) ชวยใหผูศึกษาสรางความ
เชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  (4) ทาทายความคิดของผูศึกษา  และ (5) เปดโอกาสใหผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และความ
เขาใจที่สอดคลองกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
สงเสริมใหผู ศ ึกษารักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร  และเห็นวาวิชาดังกลาวนี้เปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน    

(12) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูศึกษาตองไดมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟง
เพียงอยางเดียว การจัดกิจกรรมใหผูศึกษาไดการเรียนรูโดยการอาน การเขียน การโตตอบ และการวิเคราะห
ปญหา อีกท้ังใหผูศึกษาไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาท่ี
เหมาะสมตามสภาพ 

(13)  กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอ
ผานบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีความเหมาะสมหนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น 

(14)  ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตในเรื่องเก่ียวกับธุรกิจดิจิทัล เปนตน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากใบงาน แบบฝกหัด และการ

ฝกหัดตามท่ีกําหนด 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู โดยการเก็บคะแนนระหวาง

ภาค 
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบรวมมือในการจัดทําเอกสารรายงาน

การเรียนรู 
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู การทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู

ตลอดภาคการศึกษา 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

3.  ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

 (1) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผู
ศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานท่ีมอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย พรอมทั้งใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนท่ีความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามท่ีกําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัล 

(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนตาง ๆ ท่ีผูสอน
กําหนดไว  

 (3) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาท่ี
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม 
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ  

(4) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรู ตําราและ
แหลงการเรียนรูที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูที ่แนะนําไวตามหัวขอท่ี
กําหนดและนําความรูท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(5) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(6) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ท่ีเนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูศึกษา
เปนสําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นที่หลากหลาย และชวยกันรวบรวมความรู
และสรางองคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
รางกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายรวมกัน เรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการ
แกปญหา การแสวงหาความรูและการประยุกตความรู โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใน
สถานการณอ่ืนหรือเชื่อมโยงสรางองคความรูท่ีเปนสาระใกลเคียงกันตามท่ีผูสอนกําหนดข้ึน 

(7) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษา
ชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพ่ือนําไปเปนขอสรุป 
โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระท่ีสําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอการเขานําเสนองานของเพ่ือนรวม

ชั้นเรียน หรือกระบวนการคิดวิเคราะห การคิดเชิงระบบ การคิดแกปญหาเฉพาะหนา และปญหาเชิงวิกฤติ
เม่ือตองเผลิญหนาตอการสื่อสารในสถานการณสมมติ หรือสถานการณการเรียนรูจริง 

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหเก่ียวกับประเด็นการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อดิจิทัล 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ัง

ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอม
ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

(1)  ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผู ศึกษารับผิดชอบเปนกลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน 

(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผู ศึกษา
ศึกษาประเด็นการศึกษาจากใบงานและใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใช สื่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัลประกอบและ
ผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผู
ศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พรอมทั้งใหผูศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะตาง ๆ 
ตามท่ีกําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอวีดิทัศนออนไลน 

(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนท่ีผูสอนกําหนด
ไว  
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

 (5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาท่ี
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม 
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาสําคัญตามความเขาใจของผูศึกษา  

(6) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรู ตํารา และ
แหลงการเรียนรูที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการเรียนรูที ่แนะนําไวตามหัวขอท่ี
กําหนดและนําความรูท่ีไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน 

(7) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(8) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ท่ีเนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูศึกษา
เปนสําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นที่หลากหลาย และชวยกันรวบรวมความรู
และสรางองคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลือ่นไหว
รางกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายรวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 
การแสวงหาความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น
หรือเชื่อมโยงสรางองคความรูท่ีเปนสาระใกลเคียงกันตามท่ีผูสอนกําหนดข้ึน 

(9) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และใหผู
ศึกษาชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจน 

(10) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซํ้าดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษา
และตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริง ทําใหเห็นคุณคา
ของสิ ่งที ่เร ียนรู และจดจําเขาใจสิ ่งที ่เร ียนรู ไดดี สามารถถายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ไปใชใน
สถานการณเดียวกันได 

(11)  กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอ
ผานบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัล หนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น 

(12)  ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซต สื่อดิจิทัลในเรื่องเก่ียวกับดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส หรือธุรกิจ
ดิจิทัล เปนตน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลจากการคนควา การตอบโจทยจากใบงาน รูปแบบการนําเสนองานตาม

ขอกําหนด หรือแผนการจัดกิจกรรมของรายวิชา ความรับผิดชอบตองาน การมีสวนรวม บทบาท หนาท่ี 
และพฤติกรรมการดําเนินงาน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

(2) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม หรือการจัดสงผลงานเพ่ือนําเสนอดวย
ภาษาอังกฤษท่ีถูกตองในสื่อสังคมออนไลน การมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบคําถาม การแสดง
ความคิดเห็นเชิงสรางสรรคตอผลงานของผูอ่ืนดวยภาษาอังกฤษ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

 5.1.3  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  

 5.1.4  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1)  ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผู ศึกษารับผิดชอบเปนกลุม โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอนท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค 

(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผู ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื ่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อม
ความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการ
สรุปความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบดิจิทัลประกอบและ
ผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนท่ีผูสอนกําหนด
ไว  

 (4) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาท่ี
กําหนดให และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหา
ลักษณะรวม เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม 
และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาของผูศึกษา  

 (5) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซํ้าดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งท่ีไดเรียนมา โดยมีผูสอนใหคําปรึกษาและ
ตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริง ทําใหเห็นคุณคาของสิ่ง
ที่เรียนรูและจดจําเขาใจสิ่งที่เรียนรูไดดี สามารถถายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณ
เดียวกันได 

(6)  กําหนดใหผูศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอผาน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัล หนาชั้นเรียน ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น 
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(7)  ผูสอนมอบหมายงานใหผูศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตในเรื่องเก่ียวกับภาษาอังกฤษธุรกิจปนตน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจของผูศึกษาเพ่ือการบริหารธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมทางธุรกิจ หรือการ
สรางสรรคของผลิตภัณฑหรือบริการ 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม และถูกตอง 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลการเลือกใชเครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและผูสอนรายวิชา 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

1 
 
 

แนะนํารายวิชา ทําความรูจักนักศึกษา 
อธิบายกิจกรรมการเรียนรู ในชั้นเรยีน 
พรอมบรรยาย ภาพรวมของรายวิชา
และเกณฑการวัดและการประเมินผล 
เนื้อหา การสนทนาในสํานักงาน 
(Conversation in the office) 
- Greetings 
- Introduction Oneself 
- Positions in Organizations 
- Rooms and Department 
- Office Equipment 
- Asking for Help 
- Asking for Permission 
- Human Resources 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  
 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผูสอนแนะนําตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา 

จุดประสงคและเปาหมายของรายวิชา 
เกณฑการวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
และเว็บไซต รวมถึงเครือขายสังคม
ออนไลนเพ่ิมเติม 

2. ผูสอนใหผูศึกษายกตัวอยางการใช
ภาษาอังกฤษในองคการธุรกิจ 

3. ผูสอนบรรยาย และใหผูศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญจากความเขาใจ 

4. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

5. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหลากหลาย
รูปแบบ 

6. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ตอบขอซักถาม 

 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล

ออนไลน 
 

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 
 1.1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ    
ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม
กับการแกไขปญหา 

2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 
 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทางธุรกิจ 

 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1. เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็นการสนทนาจากการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน  
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ  

3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางาน 

4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุม 
 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ี
เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ
เขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
 5.1.4  สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

2 เนื้อหา การสมัครงาน 
(Applying for a job) 
-Job Advertisement 
-Job application form 
-Reply to job advertisement 
-Practice 
{Vocabulary and pronunciation, 
Speaking, Reading, Key Grammar 
Writing} 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
เรียนรูจากกรณีศึกษา   
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบดวยสื่อการสอน

ดิจิทัล 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายตาม

ประเดนเนื้อหา 
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  
 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     
ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม
กับการแกไขปญหา 

2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบ

ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาฝกการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
6. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีตัวอยาง 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล

ออนไลน 
 

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1. เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็นการสมัครงาน  
2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

องคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 
 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทางธุรกิจ 

 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  
 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ  

3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางาน 

4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุม 
 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ี
เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ
เขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
 5.1.4  สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

3 
 

เนื้อหา การสมัครงาน 
(Applying for a job) 
- Abbreviation in job application 
- Occupation, Personal qualities 
and employment 
- Resume writing 
- Type of resume 
- How to write a resume? 
What should be included in your 
resume? 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผูศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  
 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดิจิทัล 

และวีดิทัศนออนไลน 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปราย 

3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาตอบถามทบทวนทายสัปดาหและ
ศึกษากรณีศึกษา 

 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล

ออนไลน 
 
 
 
 

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     
ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม
กับการแกไขปญหา 

2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 
 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทางธุรกิจ 

 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1. เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็น การสมัครงาน การ
เขียนประวัติสวนตัว  

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ  

3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางาน 

4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุม 
 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ี
เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ
เขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
 5.1.4  สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

4 เนื้อหา การสัมภาษณงาน 
(Job interviewing) 
- Job interview conversation 
- Preparing for a job interview 
- Read and review the job 

description  
- Research the company 
- What to wear to a job interview 
- Plan your journey to the job 

interview 
- How to prepare for a phone 

interview or a video interview 
- How to act in an interview 
- Common interview questions and 

answers 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนดิจิทัล 

และวีดิทัศนออนไลน 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปราย 
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

4.2 (1) 
 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

22 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

- What are behavioural interview 
questions? 

- Job interview tips: dos and don'ts 
- Questions to ask in an interview 
- How to read body language in an 

interview 
- How to follow up an interview 
- Interview thank you email 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผูศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  
 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     
ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน

5. ผูศึกษาตอบถามทบทวนทายสัปดาหและ
ศึกษากรณีศึกษา 

 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล

ออนไลน 
https://www.roberthalf.co.nz/career-

advice/interview 

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1. เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็นการสัมภาษณงาน  
2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

เนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม
กับการแกไขปญหา 

2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 
 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทางธุรกิจ 

 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  
 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ  

3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางาน 

4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุม 
 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ี
เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ
เขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
 5.1.4  สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

5 เนื้อหา สํานักงาน/สถานท่ีปฏิบัติงาน 
(Workplace)  

- What is business transaction? 
- Value for money 
- Documents used in foreign trade 
transaction 
- Speaking Practice: Placing an 
order 
- Speaking Practice: Dealing with 
late shipment 
- How to make a business phone 
call in English? 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผูศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  

 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดิทัศนออนไลน 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ

ซักถามตามประเด็นเนื้อหา 
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาฝกปฏิบัติการวิเคราะหการ
เชื่อมโยงและความสัมพันธของเนื้อหา
การเรียนรู 

6. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห
และศึกษากรณีศึกษา 

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     

ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล

ออนไลน 
 

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1 . เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็นการติดตอทางธุรกิจ 
และสํานักงานทางธุรกิจ 

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทาง
ธุรกิจ 
 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ  
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

28 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมทีมทํางาน 
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

6-7 เนื้อหา การนําเสนองาน  
(Making a Presentation) 
- Making effective Presentation 
- How to structure a presentation 
- Conversation practice  
- Grammar  

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผูศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน และวีดิทัศนออนไลน 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ

ซักถาม 
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ

4.2 (1) 
 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

29 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  

 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     

ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาฝกปฏิบัติการวิเคราะหการ
เชื่อมโยงและความสัมพันธของเนื้อหา
การเรียนรู 

6. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห
และศึกษากรณีศึกษา 

 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/ฐานขอมูล

ออนไลน 
 
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

1 . เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น
ภาษาอังกฤษประเด็นการสัมภาษณงาน 
การติดตอทางธุรกิจ การนําเสนองาน การ
รายงานผลการดําเนินงาน การจัดการ
ประชุม การอานเอกสารทางธุรกิจ และการ
เขียนโตตอบทางธุรกิจ 

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 

 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทาง
ธุรกิจ 
 2.1.7  มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

 2.1.8  สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ  

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิดท่ีมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุรกิจในการดํารงตนเพ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจ
เอ้ืออาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการ
ดําเนินธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมทีมทํางาน 
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

8-9 
 

เนื้อหา การรายงานผลการดําเนินงาน 
(Business Reporting) 
- Business writing 
- Business writing tips 
- How to write business writing? 
- public reporting of operating and 

financial data by a business 
enterpris 

     {Financial statements, 
      Balance sheet} 
- regular provision of information to 

decision-makers within an 
organization to support them in 
their work 

    {These reports can take the 
form of graphs, text and tables 
and, typically, are 
disseminated through an 
intranet as a set of regularly 
updated web pages (or 
"enterprise portal")} 

- the expansion of information 
technology there has been an 
increase in the production of 
unified reports which join 
different views of an 
organization in one place 

สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผูศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนแบบ

ดิจิทัล และวีดิทัศนออนไลน 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ

ซักถามตามประเด็นเนื้อหา 
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห
และศึกษากรณีศึกษา 

 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม

ออนไลน 
http://ghill.customer.netspace.net.au/re

porting/definition.html 
 
 
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     

ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ

1 . เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น
ภาษาอังกฤษประเด็นการรายงานผลการ
ดําเนินงาน  

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

34 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 

 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทาง
ธุรกิจ 
 2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ  
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 4.1.2  สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมทีมทํางาน 
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 4.1.5  สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

10-11 เนื้อหา การจัดการประชุม 
(Meeting arrangement) 

- How to conduct effective 
meeting 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนแบบ

ดิจิทัล 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ

ซักถามตามประเด็นเนื้อหา 

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

- Vocabulary, Phrases and 
sentences often used in 
meeting 

- Useful phrases for each 
situation in running a business 
meeting 

- Type of business documents 
Meeting minutes 

- Conversation practice 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผูศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  

 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     

3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาฝกปฏิบัติการทําความเขาใจเรื่อง
การประเมินการสัมมนา 

6. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห
และศึกษากรณีศึกษา 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม

ออนไลน 
 

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1 . เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็น การจัดการประชุม  
2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 

 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทาง
ธุรกิจ 
 2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ  
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมทีมทํางาน 
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

12-13 เนื้อหา การอานเอกสารทางธุรกิจ 
(Business document reading) 
- Type of business documents 
Meeting minutes 
- Conversation practice 
- Marketing and sales 
- Differences in marketing and 
sales 
- Conversation practice 
- Vocabulary practice 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผลลัพธการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  

 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนแบบ

ดิจิทัล และวีดิทัศนออนไลน 
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายและ
ซักถามประเด็นเนื้อหา 

3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสรางความคิด วิธีสอน
แบบโครงการ วิธีสอนแบบศูนยการเรียน 
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูดวยตัวเอง   

 4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาตอบคําถามทบทวนทายสัปดาห 
และศึกษาจากกรณีศึกษา 

 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอแบบดิจิทัล 

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     

ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 

 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง 

4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม

ออนไลน 
 

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 
1 . เ พ่ื อ ใ ห ผู ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ด า น

ภาษาอังกฤษประเด็น การอานเอกสารทาง
ธุรกิจ  

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ
เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทาง
ธุรกิจ 
 2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ  
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมทีมทํางาน 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

14-15 เนื้อหา การเขียนโตตอบทางธุรกิจ 
(business correspondence 
writing) 
- Customer service 
- Dealing with complaint 
- Conversation practice 
- Value for money 
- What is business transaction? 
- Documents used in foreign 
trade transaction 
- Writing English in the office 
- Business Contact Writing 
Service 
- Speaking Practice: Placing an 
order 
- Speaking Practice: Dealing with 
late shipment 
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห 
ผลลัพธการเรียนรู 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.1  ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตยสุจริต  

 1.1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนบรรยายประกอบสื่อดิจิทัล  
2. ผูสอนและผูศึกษารวมกันอภิปรายตอบ

ขอซักถามตามประเด็นเนื้อหา 
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 

วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
รวมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสราง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนยการเรียน วิธี
สอนแบบระดมพลังงานความคิด วิธีสอน
แบบซิปปา วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง   

4. ผูสอนกําหนดงานใหผูศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผูศึกษาวิเคราะหและนําเสนอกรณีศึกษา 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอดวยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีตัวอยาง 
5. เว็บไซต/วีดิทัศนออนไลน/สื่อสังคม

ออนไลน 
 
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

 1 . เ พ่ื อ ให ผู ศึ กษา มีคว าม รู ด า น
ภาษาอังกฤษประเด็น การเขียนโตตอบทาง
ธุรกิจ 

2. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูด การเขียน การ
อาน และการฟงนําไป ประยุกตในการ
เรียนรู  การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการ

4.2 (1) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ     

ดานความรู 
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
2.1.4 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
นําไปประยุกต 

 2.1.5  รู เขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังสถานการณทาง
ธุรกิจ 

เรียนรูในวิชาอ่ืนท่ีตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือฝกใหผูศึกษามีทัศนคติ หลักคิด
ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสํานักงาน
และธุร กิจในการดํารงตนเ พ่ือการเปน
ผูปฏิบัติงาน หรือหัวหนางานท่ีดี มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ตอเพ่ือนรวมงานและการดําเนิน
ธุรกิจเชิงสรางสรรค 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

 2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใช
งานไดจริง  

 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานทักษะทางปญญา 
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ  
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมทีมทํางาน 
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตร
มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม 

 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอการสอนและผลลัพธการเรียนรู 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา 

ผูสอน 

สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือท่ี
จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 1. ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ 
และซ่ือสัตยสุจริต  (1.1.1) 
 2. มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและสังคม (1.1.2) 
 
    

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ตอเวลาของผูศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมายและการเขารวม
กิจกรรมตามท่ีกําหนดไว 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพรอมเพรียงของผู
ศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานท่ีไดรับ
มอบหมายและการแกไขงาน

 
1-15 

 

 
5 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
ท่ีมีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง 

4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลือผูสอน
และการชวยแนะนําในสิ่งท่ี
เปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพ่ือนรวมชั้นเรียนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน 
รวมถึงขอกําหนดของชุมชน
หรือองคการท่ีมีสวนรวมกับ
กิจกรรมการเรยีนรู 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู 
 1. มีความรู และความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2.1.1) 
 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน  ใบความรู
การทดสอบยอย แบบฝกหัด 
และแบบฝกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค 

7 5 
 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 10 
 

4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรู
แบบรวมมือในการจัดทํา
รายงานทางธุรกิจ และ
เอกสารในการสื่อสารใน
สํานักงาน 

1-15 35 
 

5. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู
สําหรับประเด็นการพัฒนา

15 15 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
แนวคิด หลักคิด และเพ่ิม
ประสบการณการเรียนรู 

3. 
 
 

ทักษะทางปญญา 
 1. สามารถสืบคน ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช
ในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค (3.1.2) 
 2. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ 
(3.1.3) 
 

 
1. วัดและประเมินจากการ

นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นตอกรณีศึกษา 

 
1-15 

 
 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุมของผูศึกษาจากชิ้นงานท่ี
ไดนําเสนองานของเพ่ือนรวม
ชั้นหรือ คูสนทนา  

1-15 5 
 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหเก่ียวกับประเด็น
การสื่อสารภาษาอังกฤษผาน
อิเล็กทรอนิกส  

1-15 5 
 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศกับกลุมคน
หลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (4.1.1) 
 

 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

นําเสนองานกลุมพรอมทํา
การวิเคราะหพรอมนําเสนอ 

 
 

1-15 

 
 

5 
 
 

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและ
การเขียน พรอมท้ังเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได
อยางเหมาะสม (5.1.3) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห 
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
  2. วัดและประเมินจากผลการ

สืบคน เทคนิคการนําเสนอ
โดยใชทฤษฎี การเลือกใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตรและ
สถิติท่ีเก่ียวของไดอยาง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงขอจํากัด เหตุผลการ
เลือกใชเครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการ
นําเสนอในชั้นเรียนท้ังจาก
เพ่ือนรวมชั้นและผูสอน
รายวิชา  

1-15 

หมายเหตุ สามารถปรับเปล่ียนขอตกลงรวมกันตามสภาวะการณระหวางกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูระหวางผูศึกษาและผูสอน 

 
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูศึกษาในรายวิชาท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน

ประกอบดวย (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 
 
การประเมิน คารอยละของแตละชวงคาระดับคะแนนในระบบอิงเกณฑ มีดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 85-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 79-84 
B ดี (Good) 3.0 73-78 
C+ ดีพอใช (Fair) 2.5 67-72 
C พอใช (Fair) 2.0 61-66 
D+ ออน (Poor) 1.5 55-60 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

 

วิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิ  หนวยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

50 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. (2561). เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 

ธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
Bob Dignmen. Communication in Business English. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา     
เอกสารชุดวิชา English for office staff โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
English Conversation Book 1 โดย ศูนยหนังสือ ที.จี.อาร.อี. 
เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูศึกษา 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูศึกษา การอภิปรายรวมกัน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรูไปใช 
- การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานกลุมของสื่อสังคมออนไลนท่ีผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) กําหนดใหผูศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ  
(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหผูศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบวินัย 

ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม อยูเปนประจํา สมํ่าเสมอ ตอเนื่อง 
(3) ปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยูรวมกัน 
(4) การมอบหมายงานกลุมและการบริหารจัดการการจัดทํารายงานสรุป  
(5) ผูสอนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี กระตุนใหผูศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย และการสราง

ตนแบบท่ีดีสําหรับผูอ่ืน ในสังคม 
2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ 
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู การสอนดวยการบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู

เชิงรุก 
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎี 
(4) การเรียนรูรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง 
(5) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานภาษาอังฤษเพ่ือธุรกิจ 
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2.3 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) การอภิปรายกลุมในประเด็นท่ีผูสอนกําหนดในแตละสัปดาหของการจัดการเรียนรู 
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน รวมกับการสอนดวยการบูรณา
การ 

(5) กําหนดใหผูศึกษาปฏิบัติงานในหนวยงาน เพ่ือฝกการแกไขปญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง 

2.4 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ             

(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 
(4) การเขารวมกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ  

2.5 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและคณาจารยผูสอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
- ผูสอนจัดทําประเมินบันทึกผลการวิเคราะหสภาพการศึกษาของผูศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ

รายบุคคล 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการตรวจผลงานของผูศึกษาโดยผูสอน และผูสอนทานอ่ืนท่ีใหความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือผูทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานท่ีไดนําเสนอรายงาน  

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรูของผูศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผูศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานประกอบดวย  
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

สงัเกตพฤติกรรม จากการแสดงออกของผูศึกษา และการทํากิจกรรมรวมกัน 
(2) ดานความรู  

การวิเคราะหขอสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของผลงานหรือนิทรรศการ 
การใหผูศึกษาอธิบายการไดมาซ่ึงแนวคิดในการทํางาน การเรียนรู 
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(3) ดานทักษะทางปญญา  

การวิเคราะหประเมินจากการกําหนดใหผู ศึกษาไดมีโอกาสแกปญหา หรือสํารวจปญหา จาก
เหตุการณท่ีผูสอนไดกําหนด  

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
สังเกตจากการทํางานกลุมของผูศึกษา การสงงานตามกําหนดเวลา 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะหขอมูลของธุรกิจจากผูศึกษาดวยเครื่องมือ หรือสถานการณในธุรกิจท่ีผูศึกษาเลือกเอง

จากโจทยท่ีไดรับมอบหมายโดยใหสามารถอธิบายท่ีมาของวิธีการทํางานและเหตุผลของการทํางาน การ
พิจารณาจากรูปแบบของขอมูลหรือสารสนเทศท่ีผูศึกษาเลือกนําเสนอ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- วางแผนเพ่ือการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนหรือ
ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

- เตรียมการเพ่ือใหผูศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานสรางสรรคของ
ผูสอนหรือการจัดการเรียนรูตามประเด็นท่ีเก่ียวของหรือสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3652603 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพ่ือ
งานธุรกิจ 

 (ภาษาอังกฤษ) Computer Network Systems and Telecommunication 
for Business 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง 
 
 
 
 



มคอ. 3  

 2 

ค าน า 
 

 รายละเอียดรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพ่ืองานธุรกิจ (Computer 
Network Systems and Telecommunication for Business) รหัส 3652603 เป็นการจัดท ารายละเอียด
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมเครือข่าย สื่อกลาง โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โปรโตคอล ไอพีแอดเดรส 
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะ
ประยุกต์ใช้งานครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ได้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดของรายวิชาฉบับนี้ใช้
ประกอบในรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพ่ืองานธุรกิจ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน  รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นแนวทางปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น    
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3652603  ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพ่ืองาน

ธุรกิจ 
                                      (ภาษาอังกฤษ)  Computer Network Systems and 

Telecommunication for Business 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ.สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง ตอนเรียน A1  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 

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

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่จัดท า 20 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ปรับปรุง ครั้งที่ 1 18 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบ

เครือข่าย 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและระบบการส่งข้อมูลใน

รูปแบบต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายและรูปแบบการสื่อสารข้อมูล 
5. เพ่ือให้นักศึกษา สามารถน าหลักการสื่อสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 
- เพ่ือจัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมเครือข่าย สื่อกลาง โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โปรโตคอล ไอพีแอดเดรส 
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
Foundation of data communication and computer network; business data transmission 
technology; network architecture; media; topologies and network elements; protocol; IP 
addressing; wired network technology; wireless network technology; computer network 
systems security; apply computer network systems and telecommunication in business 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ท า กา รสอน ได้  ห รื อ
ตามที่ ผู้ เ รี ยนร้ อ งขอ 
เ พ่ื อท บ ท ว น ค ว า ม รู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชม. ต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

-  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร 
-  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ

ผู้เรียน  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

 (1)  ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อและล าดับ

ความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 (6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน  
ให้ท ากิจกรรมหรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาท าเป็น

กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ท าโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้ าใจต่อ
เพ่ือนร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2) 
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

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

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
     (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
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 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2  วธิีการสอน  

บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ 
(2) น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(3) ผลงานการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกับธุรกิจ และ

น าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 การฝึกปฏิบัติ การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย  สามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทย  และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

      (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
  (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
(1) ให้ท าโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่ก าหนด 
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างท าการสอน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
(2) ประเมินรายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การท างานส่ง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยกุต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือน าเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดท ารายงาน 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 
- หลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมลู 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- ประเภทของระบบเครือข่าย 
- ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 
- การพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่าย 
- กรณีศึกษา: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจLearning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
สื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบ
เครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
และองค์ประกอบของระบบเครือข่ายได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 1.แนะน าเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคข์องวิชา  
การเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวเิคราะหโ์ดยการ
ท ากรณีศึกษา 

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. มคอ.3 
4. เว็บไซตส์ าหรับค้นหา
ข้อมูล 

1 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคมได ้

2 เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมลูทางธุรกิจ 
- การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ 
- เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ 
- การส่งผ่านข้อมลูทางธุรกิจภายในองค์กร 
- การส่งผ่านข้อมลูทางธุรกิจภายนอกองค์กร 
- ความสูญเสียสัญญาณระหว่างการส่งผ่าน
ข้อมูล 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมลูทางธุรกิจ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเทคโนโลยี

การส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหาเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุรกิจ 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.แนะน าเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคข์องวิชา  
การเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวเิคราะหโ์ดยการ
ท ากรณีศึกษา 
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. PowerPointประกอบการ
สอน 

1 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น

ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมลูทางธุรกิจได ้

3 สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
- แบบจ าลองเครือข่าย 
- แบบจ าลอง OSI 
- ช้ันสื่อสารในแบบจ าลอง OSI 
- แบบจ าลอง TCP/IP 
- ชั้นสื่อสารในแบบจ าลอง TCP/IP 
Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่งงานท่ี
มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณศีึกษา 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท 

1. PowerPointประกอบการ
สอน 

2. เอกสารประกอบการสอน 

2,4 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาสถาปัตยกรรม
เครือข่าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเครือข่าย 

4 สื่อกลางส่งข้อมลู 
- สื่อกลางแบบมีสาย 
- การท าสายสัญญาณและการเข้าหัว RJ45  
- สื่อกลางแบบไรส้าย 
- การพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูล 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
สื่อกลางส่งข้อมลู 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสือ่กลางส่ง
ข้อมูล 

4 1. อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

4. สาธิตเกี่ยวกับการท าสายสญัญาณข้อมูล 
UTP 

5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติท าสายสญัญาณ
ข้อมูล UTP 

 
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. ตัวอย่างสายสญัญาณ
ข้อมูล 

2 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

5 โทโพโลย ี
- การเช่ือมต่อเครือข่าย 
- รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย 
- เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 
- เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) 
- เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร ์
- เครือข่ายแบบไคลเอนท์เซริ์ฟเวอร์ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับรูปแบบ
การเช่ือมต่อเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหารูปแบบการเช่ือมต่อ
เครือข่าย 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท 

1. ตัวอย่างสาย UTP  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. สื่อมัลตมิีเดยี 

1,2,3 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 

6 อุปกรณ์เครือข่าย 
- การ์ดเครือข่าย 
- ฮับ 
- สวิตซ ์
- เราท์เตอร ์
- โมเด็ม 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์
เครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

สื่อการสอน 
1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 

2 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 



มคอ. 3 

 14 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานท่ี
มอบหมายตามก าหนด 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
อุปกรณ์เครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นส าคญัเกี่ยวกับการเลือก
อุปกรณ์เครือข่าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

 

7 โปรโตคอล 
โปรโตคอลในช้ันสื่อสารเครือข่าย 
โปรโตคอลในช้ันสื่อสารทรานสปอร์ต 
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารแอปพลิเคชันLearning 
Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
โปรโตคอล 
ทักษะทางปัญญา 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
โปรโตคอล 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

4 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโปรโตคอล 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

8 ไอพีแอดเดรส 
- การก าหนดต าแหน่งที่อยู่ใน IPv4 
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส 
- การแบ่งเครือข่ายย่อย 
- ซับเน็ตมาสก ์
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบไมใ่ช้คลาส 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ก าหนดต าแหน่งท่ีอยู่ในระบบเครอืข่าย และ
การแบ่งเครือข่ายย่อย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง
ที่อยู่ในระบบเครือข่าย และการแบ่งเครือข่าย
ย่อย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์สาธติการค านวณเกี่ยวกับการ
ก าหนดต าแหน่งท่ีอยู่ในระบบเครอืข่าย 
และการแบ่งเครือข่ายย่อย 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

4. การทดสอบความรู ้
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3,5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

9 แอดเดรสซับเนต็ 
- การค านวณหาแอดเดรสซับเน็ต 
- เครือข่ายไอพีภายใน 
- การก าหนดต าแหน่งที่อยู่ใน IPv6 
- เครือข่ายไอพีภายใน 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ค านวณหาแอดเดรสซับเน็ต 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการค านวณหา
แอดเดรสซับเนต็ 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับการค านวณหาแอดเดรสซบัเน็ต 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์สาธติเกี่ยวกับการค านวณหา
แอดเดรสซับเนต็ 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นทีส่นใจ  
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3,5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

10 เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมสีาย 
- อีเธอร์เน็ต 
- โทเคนริง 
- FDDI 
- การออกแบบเครือข่ายแบบมสีาย 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมสีาย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เครือข่ายแบบมสีาย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยเีครือข่ายแบบมีสาย 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน  

2. สาธิตเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 

11 เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย 
- เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
- องค์ประกอบของเครือข่ายแบบไร้สาย 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 

5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- มาตรฐานเครือข่ายไรส้าย 
- การออกแบบเครือข่ายแบบไรส้าย 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายแบบไรส้าย 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญใน
การใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไรส้าย 

2. สาธิตเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ 
Adhod 

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ 
Adhoc 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

5. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท 

3. เอกสารประกอบการสอน 

12 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

- หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
- ภัยคุกคาม 
- การเข้ารหสัและการถอดรหัสข้อมูล 
- เครื่องมือส าหรับการรักษาความปลอดภัยใน

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูวีดิโอเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

1. สื่อมัลตมิีเดยี 
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความ
มั่นคงปลอดภยัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 

13 การจัดการระบบเครือข่าย 
- ข้อขัดข้องในระบบเครือข่าย 
- การจัดการบญัชีผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย 
- กาจัดการทรัพยากรในระบบเครอืข่าย 
- การจัดการรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือข่าย 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
จัดการระบบเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2.ให้นักศึกษาดูสื่อมลัติมเีดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ  

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

14 เครื่องมือส าหรับการดูแลระบบเครือข่าย 
- ค าสั่งที่ใช้ส าหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย 
- เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลใน
เครือข่าย 
- เครื่องมือท่ีไช้วิเคราะห์สายสญัญาณ 
- เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์เครือข่ายไรส้าย 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
เครื่องมือส าหรับการดูแลระบบเครือข่าย 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถน าเสนอประเดน็ส าคัญ
เกี่ยวกับเครื่องมือส าหรับการดูแลระบบ
เครือข่าย 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน  

2. สาธิตเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งส าหรบัการ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

ซักถามในประเด็นที่สนใจ  
5. อาจารย์ผูส้อนน านักศึกษาไปศกึษาดูงาน

ระบบเครือข่ายของล านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ 

 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

3,5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 

15 การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
- เทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง 
- เทคโนโลยโีทรศัพท์มือถือ 

4 1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน 

2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
โปรโตคอล 

1. สื่อมัลตมิีเดยี  
2. PowerPointประกอบการ

สอน 
3. เอกสารประกอบการสอน 

5 ผศ.สภุารตัน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 

- เทคโนโลยเีกี่ยวกับเครือข่ายสังคม 
- การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
- กรณีศึกษา 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ประยุกตร์ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่เตมิจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอประเด็น
ส าคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนัก ในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(1.1) 
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า 
และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับ 
ความส าคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่น าผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน 
4 . วัดและประเมินจาก

ความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะน าในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. การฝึก
ปฏิบัติท า
สายสัญญาณ 
UTP และการ
ทดสอบ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา (2.1) 

1. วัดและประเมินจากผล
การฝึกปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองค์ความรู้ โดยการ

4,8,11,12 
 

60% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3.สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด (2.3) 
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(2.4) 
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
6.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (2.8) 

สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
 

3 มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และอย่างเป็นระบบ (3.1)  
2. สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (3.2)  
3. สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปผล
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3) 

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการใช้
ระบบเครือข่ายในงาน
ธุรกิจ 

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม (3.4) 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลื อ  และอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ก า ร
แ ก้ ปั ญหา สถ า น ก า รณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน(4.2) 
2.  มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง และ
รั บผิ ดชอบงาน ในกลุ่ ม 
(4.4) 
3. ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลื อ  และอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ก า ร
แ ก้ ปั ญหา สถ า น ก า รณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน (4.5) 
4. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (4.6) 

1. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนองานตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน 
3. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

15 10% 
 

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

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบ

1-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ด้านการ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เครือข่ายและ
สื่อสังคม
ออนไลน์ใน
งานธุรกิจ 

ปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(5.1) 
2.สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.2) 
3. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
(5.3) 
4. สามารถใช้สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

เครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจ ากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย 
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือน
ร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง (2561). ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
 จตุชัย แพงจันทร์และอนุโชต วุฒิพรพงษ์. (2555). เจาะระบบ Network 3rd Edition. นนทบุรี: ไอ
ดีซี. 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2552). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร :  ซีเอ็ด 
ดูเคชั่น. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Peter L Dordal. (2018). An Introduction to Computer Networks. Department of Computer 

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

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

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา  
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู้  ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ  10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ  10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 85-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 79-84 
B ดี (Good) 3.0 73-78 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 67-72 
C พอใช้ (Fair) 2.0 61-66 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-60 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้

ในการจัดการเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนเพิ่มข้ึน 
- ปรับกลยุทธ์การสอน โดยการน าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม เข้ามาบูรณาการเข้ากับกระบวนการ

เรียนการสอน 
- ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้สอดคล้อง 
 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน  
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
- การทดสอบ 

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - มีการศึกษาวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน และกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน 

- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการน ากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 

 
 
 

รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการเชิงกลยุทธ์  

                       (ภาษาอังกฤษ) Strategic Management 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา 
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ค าน า 
 

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

เอกสารรายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

        ผู้จัดท า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

                                                                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

      11 พฤศจิกายน 2562 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)    การจัดการเชิงกลยุทธ์  
                                             (ภาษาอังกฤษ) Strategic Management   
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)   หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาแกน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง  ไขว้พันธุ์ 
    อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา  ตอนเรียน C1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม32 ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    11 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางกล

ยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได้ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจ และน าเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะในการด าเนินงานของ

ธุรกิจได้ 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC) หรือเขียนแผนธุรกิจได ้
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  มีเชิญอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มาให้ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้ง                     

ติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ 
2.2  ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.3  ศึกษาความต้องการของผู้เรียนมีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการท างานในองค์กรเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง     
 

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

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย เพ่ือให้มี

ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(90 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา) 

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

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

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

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
    1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

     1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
    1.2 วิธีการสอน 

 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มเพ่ือพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
    1.3 วิธีการประเมินผล 

 การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

    2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

    2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต ์

 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

      2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ 

    2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
      2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
    2.2 วธิีการสอน 

(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 
เป็นต้น  

(2)  การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
(3)  การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่มให้กับนักศึกษา  

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

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    

 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
    3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
    3.2 วธิีการสอน 

(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาของธุรกิจ  

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

และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

    4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

    4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
มอบหมายให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ

การร่วมกันอภิปรายหรือน าเสนองานกลุ่ม 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

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

 5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่ จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

         5.1.4   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และท ารายงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา 

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

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

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

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 
  

2 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ

1. ต ารา 
2. PowerPoint  

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

3. กรณีศึกษา 
 

3 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
  - การวิเคราะห์การแข่งขันและแรง
กดดัน 5 ประการในอุตสาหกรรม 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 
 



มคอ. 3 

 11 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

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

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

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

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

6 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ 
  - จุดมุ่งหมายของการก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์การได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การพร้อม
น าเสนอ 
 

 

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

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

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่

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

ข้อ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

วิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์ระดับหน้าที่ท่ี
เหมาะกับสภาพแวดล้อมขององค์การได้ 

ต่างๆ ขององค์การ พร้อมน าเสนอ 
 

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. บทความวิจัย 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

น าเสนอวิธีการควบคุมและประเมินกล
ยุทธ์ขององค์การโดยใช้เกณฑ์ด้านการเงิน 
MBO BSC และ Benchmarking ได้ 

เปรียบเทียบ Benchmarking พร้อม
น าเสนอ  
 

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

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

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

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

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

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

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

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

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

ข้อ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

แผนธุรกจิ 

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

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

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. แบบประเมินผล 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  ปักษา  
 
 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

การเข้าเรียน และการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ในชั้นเรียน 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,  
4.1.2 
5.1.3, 5.1.4 

- การเข้าเรียนตรงเวลา  
- การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่  
1-15 

 

10% 

การวิเคราะห์
กรณีศึกษา  
และ/หรืองานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมาย  

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

- การส่งงานตรงเวลา  
- คุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่  
2-4, 6-9, 14 

สัปดาห์ที่  
5, 10-11, 13 

20% 
 
 

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

- คะแนนจากการสอบ สัปดาห์ที่  
5, 10 

10% 
 
 

การจัดท าแผนธุรกิจ/
Business Model 
Canvas (BMC)  

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

- การส่งงานตรงเวลา    
- คุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่  
12-15 

20% 
 

สอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.8  
3.1.2 

- คะแนนจากการสอบ
ปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 16 40% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
    ธนากร ปักษา. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    พิบูล ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



มคอ. 3 

 20 

สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ ์และอรรนพ เรืองกัลปวงศ ์(2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต. 

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สามลดา. 
David, F. R. (2013). Strategic Management: Concept and cases (14th ed.). Malaysia: Pearson 

Education. 
Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E. & Strickland, A. J. (2014). Crafting and 

executing strategy: The quest for competitive advantage concepts and cases (19th 
ed.). Singapore: McGraw-Hill Education.  

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Positioning Magazine Online 
 เพจ K SME/kasikornbank.com 
 หนังสือพิมพ์ธุรกิจออนไลน์ 
 นิตยสาร Marketeer  นิตยสาร Brandage  
 รายการ SME ตีแตก 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 
 

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

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

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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