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มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

มคอ.3 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป   

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา   

3604605 สมัมนาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (Seminar in Business Computer) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต (2-2-5)  
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่มวิชา เฉพาะด้านเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ขวัญยุพา     ศรีสว่าง 
อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ขวัญยุพา     ศรีสว่าง  หมู่เรียน 55/89 , 55/90  และ 55/91 

1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี   

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
1 กรกฎาคม 2558  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์   

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ  และกระบวนของการจัดสัมมนานักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ หรือน าความรู้เข้ามาใช้ในการบริหาร ด้วยการจัดสัมมนาได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และได้รับความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แนวคิดท่ีแปลกใหม่และผลงานท่ีมีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์  ตลอดจนสามารถน าเสนอผลงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังสามารถน าความรู้ท่ีศึกษาประยุกต์ใช้งานในการจัดระบบธุรกิจในอนาคตได้ 
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2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
หลังจากสอนไปแล้ว มีการบันทึกในมคอ.5 เอาไว้เป็นหลักฐานในการพัฒนาปัจจุบันนี้กระบวนการในการพัฒนาคนนั้น 

“กระบวนการสัมมนา” ถือว่าเป็นการบวนการขับเคล่ือนท่ีส าคัญกระบวนการหนึ่ง  ดังนั้นในรายวิชาการสัมมนาทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท าการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ต้ังแต่การเสนอโครงการหัวข้อ
สัมมนา การจัดสัมมนาตามข้ันตอน ตลอดจนขั้นตอนของการประเมินผลการจัดสัมมนานั้น ความรู้ต่างท่ีท่ีได้จากการสัมมนา
นั้นถือได้ว่าเป็นสารสนเทศท่ีตอบสนองความได้ตรงจุด  ดังนั้นผู้สอนจึงมีการพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตลอดเวลา เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะและความสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน หรือชีวิตประจ าวันได้โดยไม่ล้าสมัย 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา   
ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา  และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจโดยน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษา

วิเคราะห์  ออกแบบระบบพร้อมท้ังน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหาร หรือน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้ 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  30  
ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

การฝึกปฏิบัติ 30  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา   การศึกษาด้วยตนเอง  
5  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1.  อาจารย์ให้ค าปรึกษาผ่าน Social Network (Facebook กลุ่มรายวิชา) 
2.  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะบุคคลท่ีต้องการ) 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา   

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 

1. [O] 
  

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต  

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ ยวกับประเ ด็นการสัมมนาทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
วั ตถุ ประสง ค์ ไม่ สุจริ ต  หรื อ จาก
มิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง ตลอดจน
การอภิปรายกลุ่ม ก าหนดให้นักศึกษา
หาหัวข้อการสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องและ
การแสดงบทบาทสมมติ 

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขต
ท่ีให้และตรงเวลา ตลอดจนมีการ
อ้ า ง อิ ง เ อก สาร ท่ี ไ ด้ น า ม าท า
ร า ย ง า น  อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เ ห ม า ะ ส ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
วิเคราะห์กรณีศึกษาประเมินผล
การน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. [O]  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพ
สิทธิ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมายและการเข้าช้ันเรียน 



มคอ.3 
 

3 
 

 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 
3. [] มีภาวะความเป็นผู้น าและ 

ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ  

แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ให้ค้นคว้า  
ช่วยกันวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีได้รับ 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมาย มอบหมายตาม
ขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
ตลอดจนมกีารอา้งองิเอกสารที่
ไดน้ ามาท ารายงาน อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสมประเมนิผล
การวเิคราะหก์รณศีกึษา 

4. [O] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

สอดแทรกความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

สังเกตพฤติกรรมการส่งงานต้อง
เป็นไปตามเวลาก าหนดเวลา 

5. [O] เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

ก าหนดกฏระเบียบของรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาปฏิบัติตาม 

สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
เข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 

6. [O] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม 

สอดแทรกเนื้อหาเรื่องผลกระทบ 
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม 

สังเกตพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

7. [O] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

สอดแทรกเนื้อหาด้านจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 
1. [O] มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญใน
เนื้อหาท่ีศึกษา 

สอนแบบการบรรยาย-ถามตอบ
ความรู้ในหลักการ ความส าคัญ 
องค์ประกอบของกระบวนการ
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บรรยายรายวิชา ซึ่งเน้นให้เกิด
ความรู้จริงเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบัติได้ 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมายเป็นกลุ่ม 

2. [O] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

บรรยายวิธีการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบของกระบวนการจดั
สมัมนาทางคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
ภาระหน้าทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งในใน
กระบวนการจดัสมัมนาซึง่ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ
น าเสนองานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
พร้อมท้ังมีการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมายเป็นกลุ่ม 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 
3. [O] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง 

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา
ด าเนินการจัดสัมมนาโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมายเป็นกลุ่ม 

4. [] สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์  

มอบหมายงานเด่ียวเกี่ยวกับการ
น าเสนอข่าว ข้อมูลข่าวสาร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ประเมินและให้คะแนน จากงานท่ี
มอบหมายเป็นกลุ่มและ
ความก้าวหน้าจากงานท่ี
มอบหมายและการออกมาน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

5. [O] รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 

หมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้และ
ทักษะในด้านการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าสัมมนา 

สังเกตพฤติกรรม 

6. [] มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มอบหมายโครงงานกลุ่ม โดยเน้น
โจทย์ท่ีมีการศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ประเมินและให้คะแนน ใช้ข้อสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียนในการทดสอบความรู้ด้าน
หลักการและทฤษฎีของนักศึกษา 

7. [O] มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานได้จริง  

มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา
สัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ซอฟแวร์ในงานธุรกิจ โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรม 

8. [O] สามารถบูรณาการความรู้ในที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

มอบหมายโครงงานกลุ่ม โดยเน้น
โจทย์ท่ีมีการบูรณาการความรู้ท่ีได้รับ
มาเพื่อมาใช้ในการบูรณาการกับ
รายวิชาสัมมนา 

สังเกตพฤติกรรมงานกลุ่ม 
ท่ีนักศึกษาเสนอ  ตลอดจน
กระบวนการในการใช้บูรณาการ
ให้กับกับรายวิชา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. [O] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 
สอนแบบบรรยายและถามตอบ
มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณท่ีดีและอย่างเป็น
ระบบ  

สังเกตพฤติกรรมและการตอบ
ค าถามของนักศึกษา 

2. [] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

บรรยายวิธีการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
ซึ่งต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และน าเสนองานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   

ประเมินและให้คะแนน จากงานท่ี
มอบหมาย 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 
3. [] สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

มอบหมายงานกลุ่ม ท่ีผ่านการเสนอ
หัวข้อของการสัมมนากลุ่ม และท า
การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของโครงการเพื่อใช้ในการ
จัดสัมมนา 

ประเมินและให้คะแนนงานกลุ่ม 
ท่ีนักศึกษาเสนอ 

4. [O] สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
มอบหมายงาน 

สังเกตพฤติกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. [] สามารถส่ือสารกับกลุ่มคน

หลากหลายและสามารถสนทนา
ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
สนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์ส่ือสาร
โดยมีการรายงานหน้าช้ันเรียน 

ประเมินและให้คะแนน จากการ
แสดงออกในการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียนของนักศึกษา  

2. [O] สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

สอนแบบบรรยายถามตอบ 
สนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์กันใน
ห้องเรียนหรือในกลุ่ม โดยมีงาน
มอบหมายให้เป็นการรายงานหน้า
ช้ันเรียน 

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ในการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของ
นักศึกษา 

3. [O] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน า
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ่มให้นักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. [O] มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ่มให้นักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

5. [O] สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุ่ม 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ่มให้นักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

6. [O] มีความรับผิดชอบการพัฒนา 
การเรียนรู้ท้ังของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ่มให้นักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. [O] มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ี

จ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก website ส่ือการสอน 
e-learning และท ารายงาน โดยเน้น
การน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จาก
แหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วย
ส่ือเทคโนโลยี ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย  

2. [O] สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีได้
ท าการศึกษาค้นคว้าจาก website 
ส่ือการสอน e-learning และท า
รายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือ
มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ 

การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วย
ส่ือเทคโนโลยี ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย  

3. [] สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและ 
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
ส่ือการน าเสนออย่างเหมาะสม  

สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีได้
ท าการศึกษาค้นคว้าจาก website 
ส่ือการสอน e-learning และจัดท า
รายงาน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
ได้อย่างเหมาะสม 

ประเมินและให้คะแนนการจัดท า
รายงาน และน าเสนอด้วยส่ือ
เทคโนโลยี ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย  

4. [O] สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

สามารถน าสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการท าสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับปัจจุบัน 

การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วย
ส่ือเทคโนโลยี ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

1-2 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
สัมมนา 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา 
 องค์ประกอบของการสัมมนา 
 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การสัมมนา 
 กระบวนการสัมมนา 
 เทคนิครูปแบบการจัดสัมมนา 
 การจัดสถานที่ในงานสัมมนา 
 เอกสารประกอบงานสัมมนา 
 สื่อที่ใช้ในงานสัมมนา 
 การประเมินผลโครงการ 

8  - อธิบายแนวการจัดการเรียนรู้ 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ท าแบบสอบถาม 
- อธิบายเน้ือหา 
- บรรยายประกอบการใช้ Power 

Point  
เอกสารประกอบการสอน 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

3-4 สัมมนา 
หัวข้อ“จุดจบของ  Anti-Virus” 

8  นักศึกษาร่วมกิจกรรมสัมมนา 
ตามหัวข้อ และอภิปรายผลร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

5-6 สมัมนาหวัขอ้ “การใช้โปรแกรม 
office 2007 อย่างมอือาชพี” 

8  นักศึกษาร่วมกิจกรรมสัมมนา 
ตามหัวข้อ และอภิปรายผลร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

7 สมัมนา หวัขอ้ “Green 
Technology” 

4  นักศึกษาร่วมกิจกรรมสัมมนา 
ตามหัวข้อ และอภิปรายผลร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

8 สอบกลางภาค 
9 สัมมนา 

“GPS เทคโนโลยีสบายๆ ใกล้ๆตัว
คุณ” 

4  นักศึกษาร่วมกิจกรรมสัมมนา 
ตามหัวข้อ 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

10 สัมมนา 
“ขับเคลื่อนธุรกิจการค้าและการ
บริการในโลก E-commerce (B2C)” 

4  นักศึกษาร่วมกิจกรรมสัมมนา 
ตามหัวข้อ 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

11 สัมมนา 
แท็บเล็ตกับอนาคตของการศึกษา
ไทยในระดับประถมศึกษา 

4  - บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร ์
- ฝึกปฏิบัติ 
- สืบค้นผ่าน Internet 
- ท าแบบฝึกหัดและใบงาน บทท่ี7 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

12 สัมมนา 
หัวข้อ “ซอฟแวร์ประยุกต์ทางด้าน
การบัญชี” 

4  - บรรยาย ยกตัวอย่าง ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร ์
- ฝึกปฏิบัติ 
- สืบค้นผ่าน Internet 
- ท าแบบฝึกหัดและใบงาน บทท่ี7 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

13 สัมมนา 
หัวข้อ “สงครามธุรกิจบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์” 

4    

14 สัมมนา 
หัวข้อ “Hardware 
change/hardware update 
Ex.mainboard ที่กิน 
พลังงานต่ า” 

4  - บรรยาย และน าเสนอ 
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์ 
 

อ.ขวัญยุพา   
ศรีสว่าง 

15 สัมมนา 
หั ว ข้อ  “Mobile Broadband 
Trends” 

4    

16 สอบปลายภาค 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

ด้านผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1 2.6 สอบกลางภาค 8 20 % 
2 2.6 สอบปลายภาค 16 30 % 

3 1.3,2.4,3.2,4.1, 
5.3 

การส่งงานตามท่ีรับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

4 2.4,3.2,3.3 การท างานกลุ่มท่ีเป็นผลงาน ปลายภาคการศึกษา 30 % 

5 1.3,4.1 การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม การเสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

รวม 100 % 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

6.1 เอกสารต าราหลัก 
เกษกานดา  สุภาพจน์. (2543). การจัดสัมมนา. 301/46 ถนนกรงุเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. (2545). หลักการสัมมนา. พิมพ์ครั้งท่ี2. บริษัทการศึกษาจ ากัด. กรุงเทพฯ.     
สมคิด บางโม. (2542). เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม. พิมพ์ครั้งท่ี 4. พิมพ์ดี. กรุงเทพฯ.            
ทวีป อภิสิทธิ์. (2538). เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม. พิมพ์ครั้งท่ี 2. ต้นอ้อ. กรุงเทพฯ. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1. เอกสาร Power Point ประกอบการบรรยาย 
2. จัดท าเอกสารประกอบการสอน  เว็บไซด์  แหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียน 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซด์ ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         มีการใช้แบบประเมินออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมใน
การน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

1.  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
2.  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.  แบบประเมินผู้สอน โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ 
4.  ข้อเสนอแนะผ่าน Facebook ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1.  สังเกตพฤติกรรมเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
2.  ผลการสอบของนักศึกษา 
3.  การทวนสอบของคณะกรรมการทวนสอบ 
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7.3 การปรับปรุงการสอน 
        น าผลการประเมินการสอนในข้อท่ี 2 มาปรับปรุงการสอน ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการสอน ด้านกิจกรรม และหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยประชุมในสาขาวิชาเพื่อหาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขและเป็นแนวทางในการท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงการสอน 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        สาขาวิชาได้แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมิน มคอ.3
มคอ.5 และข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รวมทั้งการให้คะแนนในรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชาในหลักสูตร 25% ของวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมด 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

รายวิชาจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินในข้อ 7.1 และ 7.2 
 


