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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะบรหิารธุรกจิ / สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

 
หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 
BC410 สมัมนาทางคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (Seminar in Business Computer) 

1.2  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติ (Number of Credits)   3 
บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)             3 
ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   - 

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
        1.3.1  หลกัสตูร 

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก-บงัคบั 
1.4  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

อาจารยอ์ทุยั รตัน์วจิติตเ์วช  
ดร. ศวิฤทธิ ์สนุทรเสณี   

1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ชัน้ปีที ่4  

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
ตอ้งศกึษาวชิาเอกของสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 
 ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
บรรยาย : หอ้งเรยีน 7606 อาคาร 7 ชัน้ 6  

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 
 1 สงิหาคม 2559 
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หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
     1. เพือ่สรา้งความพรอ้มแกน่กัศกึษาใหเ้ป็นผูม้ศีกัยภาพระดบัสงูทัง้ในดา้นคอมพวิเตอรแ์ละดา้นการ
บรหิารธรุกจิ โดยมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู การเขยีนโปรแกรมดว้ย
ภาษาคอมพวิเตอรต์่างๆ นอกจากนัน้ยงัมคีวามช านาญเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
Technology) และการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) รวมถงึการออกแบบและวเิคราะหร์ะบบงาน 
การออกแบบฐานขอ้มลู การพฒันาเวบ็เพจและสามารถน าความรูท้างดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์หล่านี้ไป
ประยกุตร์ว่มกบัความรูท้างดา้นธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร
ธุรกจิต่างๆในปจัจบุนั 
     2. เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทัง้ทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละดา้นธุรกจิ สามารถน าความรู้
ดงักล่าวไปประกอบอาชพีในองคก์รต่างๆ ในต าแหน่งงาน นกัวเิคราะหท์างดา้นธุรกจิ (Business Analyst) 
โปรแกรมเมอร ์(Programmer) นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์(Software Developer) นกัออกแบบและพฒันาโฮมเพจ 
(Webmaster) ทีป่รกึษาทางดา้นคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (Business Consultant) ผูบ้รหิารระบบฐานขอ้มลู 
(Database Administration) นกัแกป้ญัหาทางดา้นเทคนิค (Technical Support) ผูแ้นะน าทางดา้นเทคนิค 
(Technical Sale) นกัการตลาดดา้นเทคนิค (Technical Marketing) นกัแกป้ญัหาการใชง้านโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์(Support Manual) ผูจ้ดัการดา้นคอมพวิเตอร ์(Programming Manager) ผูบ้รหิารโครงการ 
(Project Manager) รวมทัง้ยงัสามารถน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษาไปประกอบธุรกจิสว่นตวัได้ 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

- 
 

หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบของรายวิชา 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

     น าความรูด้้านการบรหิารธุรกจิและด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ มาพฒันาจดัท าโครงงานของนักศกึษา 
เน้นการน าความรูท้ ัง้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัมิาประยุกตใ์ช ้รวมทัง้การศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ยตวัเอง  การฝึก
ทกัษะการน าเสนอผลงานของกลุ่ม และการร่วมอภปิรายผลงานของผูอ้ื่น โดยโครงงานอาจเป็นงานวจิยั การ
พฒันาระบบสารสนเทศ หรอืงานทางดา้นวชิาการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

45  คาบ/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมม่ ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 
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หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล 
การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์ และไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปญัญา มคีวามซื่อสตัยใ์นการเขยีน
โปรแกรมและพฒันาระบบงานอยา่งมคีณุภาพ โดยมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และล าดบั

ความส าคญั 
 เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รวมทัง้เคารพในคณุคา่ และศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์
 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต์่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

 มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

 มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
 ประเมนิผลการน าเสนอโครงงานทีม่อบหมาย 

 มอบหมายโครงงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
เพื่อใหน้ักศกึษาน าความรูด้้านการบรหิารธุรกจิและด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ มาพฒันาจดัท า

โครงงานของนักศกึษา โดยโครงงานอาจเป็นงานวจิยั การพฒันาระบบสารสนเทศ หรอืงานทางดา้นวชิาการ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยการบรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอ
ผลงาน พรอ้มน าเสนอและชีถ้งึปญัหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 

 การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student 
Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู
เพิม่เตมิ 



4 

 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี
 วเิคราะหก์รณีศกึษา                                 - 
 โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา                   100% 
 การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    - 
  - การเขา้ชัน้เรยีน             - 
  - โครงงานกลุ่ม               - 
 คะแนนสอบกลางภาค   - 
 คะแนนสอบปลายภาค   - 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมกีารคดิอยา่งเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์ เพือ่การป้องกนัและ
แกไ้ข ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าการวเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาโครงงาน และน าเสนอผล 

 การสะทอ้นแนวคดิจากความประพฤต ิ

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
เน้นการวเิคราะห ์ ออกแบบ และพฒันาโครงงานทีใ่หน้กัศกึษาแสดงความคดิ อภปิรายในหอ้งเรยีน 
และน าเสนอโครงงาน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
 พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในโครงงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 

 ทกัษะในการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 
 จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอโครงงาน 
 มอบหมายโครงงานรายกลุ่ม  

 การน าเสนอโครงงาน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 โตรงงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
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4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทกัษะการคดิออกแบบ 
 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟงั การแปล การเขยีน โดยการท าโครงงาน และ

น าเสนอในชัน้เรยีน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากโครงงาน 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร เชน่ การสง่งานทางอเีมล ์ การปรกึษานดั

หมายงานผา่น Facebook Page การสือ่สารการท างานในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา ChatRoom 

 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ้ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

 น าเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การน าเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

01 
(19/08/59) 

1. ชี้แจงแนวทางการศึกษาวิชา BC410 
2. แนะน าหั วข้ อโครงงาน และตั วอย่าง
โครงงาน 
3. ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารบทที่  1 
(Proposal) 
4. ชี้แจงการสอบครั้งที่  1/5 : การน าเสนอ
หัวข้อโครงงาน 

5. จัดกลุ่มนักศึกษากลุ่มละไม่เกิน 5 คน และ
เสนอหัวข้อโครงงาน 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 02  
เอกสาร Proposal เพื่อพิจารณาก่อนสอบครั้ง
ที่ 1/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันที่ 22/08/2559) 

บรรยาย : PowerPoint 
Payroll :  
- ให ้นศ.จดักลุ่มๆละ 5 
คน 
- ระดมสมองเพือ่ก าหนด
หวัขอ้โครงงาน 
- สรปุผลการระดมสมอง
ในแบบฟอรม์ทีเ่ตรยีมไว้
ให ้
 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
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(ไม่ต้องเขา้เล่ม เขา้มมุซา้ยบนเทา่นั้น) 

02 
(26/08/59) 

1. สอบคร้ังที่ 1/5 : สอบการน าเสนอหัวข้อ
โครงงาน 

2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 10 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D2” 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 03  
เอกสาร Proposal ฉบับแก้ไข หลังจากการ
สอบครั้ง 1/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันท่ี 
29/08/2559) 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 
ครั้งที่ 1/5 : PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

03 
(02/10/59) 

1. ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารบทที่ 2 
2. อธิบายการใช้แหล่งความรู้ประกอบการ
พัฒนาโครงงาน 

 การประยุกต์ทฤษฏีทางบริหารธุรกิจ 

 การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ 

 การเขียนแผนภาพเพื่อวิเคราะห์ขั้นตอน
การท างาน 

3.  ชี้แจงการสอบครั้งที่ 2/5: การวิเคราะห์ 
และออกแบบทางธุรกิจ 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 04  
เอกสาร บทที่ 2 เพื่อพิจารณาก่อนสอบครั้งที่ 
2/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันที่ 05/10/2559) 

บรรยาย : PowerPoint 3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

04 
(09/09/59) 

1. สอบค ร้ั งที่  2/5 : การวิ เคราะห์  และ
ออกแบบทางธุรกิจ 
2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 15 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D3 (บทที่2)” 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 05 
เอกสาร บทที่ 2 ฉบับแก้ไข หลังจากการสอบ
ครั้ง 2/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันที่ 12/09/2559) 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 
ครั้งที่ 2/5 : PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

05 
(16/09/58) 

1. ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารบทที่ 3 
2. อธิบายการใช้แหล่งความรู้ประกอบการ

พัฒนาโครงงาน 
3. การประยุกต์ทฤษฏีทางฐานข้อมูลและ

การออกแบบ 

บรรยาย : PowerPoint 3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
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4. เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 

สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 06  
ส่งโครงร่างเอกสาร บทที่ 3 เพื่อพิจารณาก่อน
สอบครั้ งที่  3/5 ( ส่งก่อน 17.00 น.  วันที่  
19/09/2559) 

06 
(23/09/59) 

1. ตรวจสอบเอกสารบทที่ 3 เพื่อพิจารณากอ่น
สอบครั้งที่ 3/5 
3. ชี้แจงการสอบครั้งที่ 3/5 : การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฯ 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 07  
เอกสาร บทที่ 3 เพื่อพิจารณาก่อนสอบครั้งที่ 
3/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันที่ 26/09/2559) 

ตรวจสอบความคืบหน้าใน
ห้องเรียน 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

07 
(30/09/59) 

1. สอบคร้ังที่  3/5-1 : การวิ เคราะห์  และ
ออกแบบทางสารสนเทศ 
2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 15 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D3 (บทที่ 3)” 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 09  
เอกสารบทที่ 3 ฉบับแก้ไข หลังจากการสอบ
ครั้ง 3/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันท่ี 03/10/2559) 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 
ครั้งที่ 3/5-1 : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

08 
(07/10/59) 

1. สอบคร้ังที่  3/5-2 : การวิ เคราะห์  และ
ออกแบบทางสารสนเทศ 
2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 15 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D3 (บทที่ 3)” 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 09  
เอกสารบทที่ 3 ฉบับแก้ไข หลังจากการสอบ
ครั้ง 3/5 (ส่งก่อน 17.00 น. วันท่ี 17/10/2559) 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 
ครั้งที่ 3/5-2 : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

09 สอบกลางภาค (10-15/10/59)   
10 

(21/10/59) 
1. ตรวจสอบความคืบหน้ารูปแบบเว็บไซต ์/ 
ระบบสารสนเทศ 
2. ชี้แจงการสอบครัง้ที่ 4/5 : การน าเสนอครึ่ง
โครงการ 
เมื่อเขา้พบเสร็จสิ้นให้กรรมการเซน็เอกสาร 
“D1” ยืนยันเข้าพบ 

ตรวจสอบความคืบหน้าใน
ห้องเรียนและบรรยาย : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
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11 
(28/10/59) 

1. สอบคร้ังที่  4/5-1 : การน าเสนอความ
คืบหน้าครึ่งโครงงาน 
2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 15 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D4” 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 
ครั้งที่ 4/5-1 : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

12 
(04/11/59) 

1. สอบคร้ังที่  4/5-2 : การน าเสนอความ
คืบหน้าครึ่งโครงงาน 

2. กลุ่มละ 15 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D4” 
4. ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารบทที่ 4-5 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 
ครั้งที่ 4/5-2 : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

13 
(11/11/59) 

1. ตรวจสอบความคืบหน้าโครงงาน 
2. เมื่อตรวจเสร็จให้กรรมการเซ็นเอกสาร 
“D1” ยืนยันเข้าพบ 
3. ชี้แจงการสอบครั้งที่  5/5 : การน าเสนอ
โครงงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ตรวจสอบความคืบหน้าใน
ห้องเรียนและบรรยาย : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

14 
(18/11/59) 

1. ตรวจความคืบหน้าโครงงาน 
2. เมื่อตรวจเสร็จให้กรรมการเซ็นเอกสาร 
“D1” ยืนยันเข้าพบ 
สิ่งที่ต้องส่งก่อนการศึกษาครั้งที่ 5 
เอกสารฉบับสมบูรณ์ (ไม่ต้องเข้าเล่ม  เข้า
มุมซ้ายบนเท่านั้น) ส่งภายใน 17.00 น. วันที่ 
21/11/2559 

ตรวจความคืบหนา้ใน
ห้องเรียนและบรรยาย : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

15 
(25/11/59) 

1. สอบคร้ังที่ 5/5-1 : การน าเสนอโครงงาน
ฉบับสมบูรณ ์
2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D5” 
4. ชี้แจงรายละเอียดการส่งมอบโครงงาน 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษาครั้งที่ 5/5-1 : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

16 
(02/12/59) 

1. สอบคร้ังที่ 5/5-2 : การน าเสนอโครงงาน
ฉบับสมบูรณ ์
2. สอบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที 
3. เมื่อสอบ “ผ่าน” เท่านั้นให้กรรมการเซ็น
เอกสาร “D5” 

สอบการน าเสนอของ
นักศึกษาครั้งที่ 5/5-2 : 
PowerPoint 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
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17 
(09/12/59) 

ส่งมอบโครงงาน + เอกสารฉบับสมบูรณ์ + 
DVD 

สอบการน าเสนอเพื่อปิด
โครงงานของนักศึกษา 

3-0 อ.อทุยัฯ 
ดร. ศวิฤทธิฯ์ 
 

 สอบปลายภาค (13-26/12/59)   

    

 
 
 
5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 
- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 
- 
- 

 
- 
- 

2 การท างานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- โครงการ (Projects) 
- การเขา้ชัน้เรยีน (Attendance) 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 100 
- 

 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

(Student – Centered Approach) 
   การบรรยาย (Lecture)    การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปญัหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
   การอภปิราย (Discussion)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
   การสมัมนา (Seminar)    การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
   กรณีศกึษา (Case Study)    อื่นๆ (Others) (Please specify) ……… 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
   รปูภาพ (Pictures)    สือ่น าเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
   ของจรงิ (Authentic Material)    สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-

book ฯลฯ 
   อื่นๆ Others (Please specify) ……… 

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
   การน าเสนอ (Presentation)    การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
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   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)    การฝึกภาคสนาม (Field Work) 
   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
   อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)…ฝึกพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ย Java 

 
 

หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
     ไม่ม ี       

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย (In Thai) :  

                 ขอ้มลูจากวารสารวชิาการต่างๆ เกีย่วกบัเทคโนโลยเีครอืขา่ย และขอ้มลูจากเวบ็ไซต์  
ภาษาองักฤษ (In English) :  
      ขอ้มลูจากวารสารวชิาการต่างๆ เกีย่วกบัเทคโนโลยเีครอืขา่ย และขอ้มลูจากเวบ็ไซต์  

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
อา้งองิจากอนิเตอรเ์น็ตซึง่แลว้แต่เน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

 
 

หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้ักศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
จากการน าเสนองาน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
หากพบปญัหาในการเรยีนรู้ในรายวชิาใดจะน าปญัหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ เพื่อประชุมหารอืปญัหา

การเรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้

คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วม

สอน เพื่อวเิคราะหป์ญัหา ทบทวนเน้ือหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะ
น าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 

 


