
มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหสัวิชา CSD๑๖๐๔ รายวิชา การวางแผนและการจัดการทางธุรกิจ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละนวตักรรมข้อมูล คณะคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    

รหสัวชิา    CSD๑๖๐๔ 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย  การวางแผนและการจัดการทางธุรกิจ 
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ  Planning and Business Management 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓ หน่วยกติ ๓(๓-๐-๖)            

๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสตูร       วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
      ๓.๒  ประเภทของรายวชิา    หมวดวชิาบงัคบั   

๔.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน     
      ๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา      อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 
      ๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน   อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๕.  สถานท่ีติดต่อ   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี / E – Mail somruedee.po@ssru.ac.th 

๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศกึษาที ่  ๒/๒๕๖๔  
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได ้ ประมาณ  ๘  คน 

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  - 

๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี ไม่ม ี    

๙.  สถานท่ีเรียน     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่๒๓ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
๑.   จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
   (๑) นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ 
   (๒) นักศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ลวทางในการวางแผนและการจดัการทางธุรกจิได ้
            ๓) นักศกึษาสามารถประยุกต์หลกัการวางแผนและการจดัการทางธุรกจิเพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัการประกอบอาชพี

และการด าเนินชวิติในอนาคต 
   
๒.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 (๑) ปรบัปรุงเนื้อหาเพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นความส าคัญของการวางแผนและการจัดการทางธุรกิจ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัตนเอง สงัคม และเหมาะกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั รวมถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมของโลกปัจจุบนั  

 
หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการทางธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดกำไร แต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเน้นแนวคิดใน 3 ทิศทาง คือ ทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

         Basic knowledge about planning and business management, utilization of data/ 
information/knowledge/information technology in business management, human resource management and 
business management according to the Philosophy of Sufficiency Economy. 
 

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

บรรยาย ๔๕ ชัว่โมง 
 

 สอนเสรมิตามความ 
ความจ าเป็นของนักศกึษา

เฉพาะราย 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตังิาน 
ภาคสนาม 

๙๐ ชัว่โมง 
 

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ๒๖๕๐๖ ชัน้ ๕ อาคาร ๒๖  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๑๔๓-๕  
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) somruedee.po@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  
                  Facebook : https://www.facebook.com/Statistics.SSRU และ Line กลุ่มวชิา 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Internet/Webboard) http://www.elsci.ssru.ac.th/somruedee_po 

https://www.facebook.com/Statistics.SSRU%20และ
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (๑)   ตระหนักถงึความส าคญัในการใชช้วีติภายใตก้รอบคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามเสยีสละและความซื่อสตัย์

สุจรติ 
 (๒)   มสีมัมาคารวะ ใหเ้กยีรต ิยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เคารพในสทิธมินุษยชน และศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษยข์องผูอ้ื่น 
     (๓)   เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม รวมทัง้มีความรบัผิดชอบต่อสังคม  

ตลอดจนมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อการพฒันาตนเองและวชิาชพี 
 (๔)   มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาดา้นจรยิธรรม โดยยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี และประโยชน์

ของสงัคม 
     (๕)   มทีศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีและแสดงออกถงึคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณวชิาชพี 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ก าหนดให้มวีฒันธรรมองค์กร เช่น คณะท างาน กฎ ระเบยีบ การปฏบิตัิ การน าเสนอผลการปฏบิตัิตน 
เพื่อปลูกฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิัย 

(๒) เน้นการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
(๓) มอบหมายใหน้ักศกึษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชกิกลุ่ม ฝึกความรบัผดิชอบ 
(๔) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม รวมถงึจรรยาบรรณวชิาชพีในการเรยีนการสอนสอน 
(๕) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ บทบาทสมมต ิกรณีตวัอย่าง 
(๖) จดักจิกรรมสง่เสรมิการปลูกฝังจติวญิญาณในการถอืประโยชน์สงัคมเป็นทีต่ัง้ 
(๗) การเป็นแบบอย่างทีด่ขีองอาจารย ์
(๘) จดักจิกรรมยกย่องนักศกึษาทีม่คุีณธรรม  จรยิธรรม ท าประโยชน์ต่อสงัคม 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมนิจากการตรงต่อเวลาของนักศกึษาในการเขา้เรยีน การสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย การเขา้ร่วม
กจิกรรม 

(๒) ความมวีนิัยและความพรอ้มเพรยีงของนักศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
(๓) การรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๔) พฤตกิรรมการเรยีนและการสอบ 
(๕) มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
๒. ความรู ้

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพฒันา 
 (๑)   มคีวามรูใ้นสาขาวชิาสถติปิระยุกต ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ และทนัสมยัต่อ

สถานการณ์โลก 
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 (๒)   มทีกัษะการปฏบิตัใินสาขาวชิาสถติปิระยุกต ์ เพื่อการพฒันางาน ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการและวชิาการ 

 (๓)   ทนัต่อความกา้วหน้าทางวชิาการในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา 

     (๔)  รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศและสถิติ ในด้านการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงนิการธนาคาร การจดัการคุณภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในการ
วางแผนและแกปั้ญหาในกจิกรรมดา้น ต่าง ๆ ได้ 

     (๕)  มคีวามรูใ้นกระบวนการและเทคนิคการวจิยั เพื่อแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองค์ความรูใ้นงานอาชพี 

 (๖)   มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเครื่องมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ นวตักรรมทางการบรหิารจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การเงนิการธนาคาร การจดัการคุณภาพ และส่วนอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบูรณาการความรูใ้นศาสตร์ต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  เน้นการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตักิารแบบบูรณาการ 
(๒)  จดัใหม้กีารเรยีนรูต้ามสถานการณ์จรงิ 
(๓)  จดัใหม้รีายวชิาโครงงาน/การฝึกปฏบิตั/ิการฝึกสหกจิศกึษาในสถานประกอบการ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การทดสอบย่อย 

 (๒)  การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
 (๓)  การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
 (๔)  การน าเสนอผลงาน 

(๕) ประเมนิจากผลงานการปฏบิตัจิรงิ 
 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
 (๑)   มทีกัษะในการประมวลความคดิอย่างเป็นระบบ 
 (๒)   มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ

หลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย และใชข้อ้สรุปทีไ่ดใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืงานอื่น ๆ  
 (๓)   มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ี

และกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแก้ปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางการ
บรหิารจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ การเงนิการธนาคาร การจดัการคุณภาพ ได้อย่างเหมาะสมทัง้เชงิ
กวา้งและเชงิลกึ 

 (๔) มคีวามสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูภ้าคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและนวตักรรม ไปสูก่ารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏบิตังิานจรงิ ตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  จดักระบวนการเรยีนการสอนทีฝึ่กทกัษะการคดิ ทัง้ในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคดิ อภปิรายกลุ่ม 

การท ากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจดัท าโครงการ การทดลองในห้องปฎบิตักิาร ฯลฯ 
(๒)  จดักจิกรรมใหน้ักศกึษามโีอกาสปฏบิตังิานจรงิ 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๕  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

(๓)  สง่เสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการจากการปฏบิตัแิบบองคร์วม ตัง้แต่การจดัท าโครงการ การบรหิาร
โครงการ การท างานเป็นทมี การประเมนิโครงการ และการรายงานผล การน าเสนอผลโครงการ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การเขยีนรายงานของนักศกึษา 
(๒)  การน าเสนอผลงาน 
(๓)  การใชข้อ้สอบหรอืแบบฝึกหดัทีใ่หน้ักศกึษาคดิแกปั้ญหา 
(๔)  การใชแ้บบทดสอบ/สมัภาษณ์ทีใ่หน้ักศกึษาไดฝึ้กคดิแกปั้ญหา 
 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

                (๑)   สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
      (๒)   วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  (๓)   มคีวามรบัผดิชอบต่องาน ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้งานตนเองและสงัคม 
  (๔)   สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  (๕)   มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้่วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการท างานเป็นกลุ่มและงานทีต่อ้งมปีฎสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
(๒) จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้นภาคปฏบิตัแิบบองค์รวม ตัง้แต่การจดัท าโครงการ การบรหิารโครงการ 

การท างานเป็นทมี การประเมนิโครงการ และการรายงานผล การน าเสนอผลโครงการ 
(๓) สอดแทรกเรื่องความรบัผดิชอบ การมมีนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ฯลฯ  ในรายวชิา

ต่าง ๆ 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สงัเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษาขณะท ากจิกรรมกลุ่ม 
(๒)  การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
(๓)  ประเมนิความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
(๔)  ประเมนิความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๕)  ประเมนิโดยเพื่อนร่วมชัน้ 
 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

  (๑)   สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการวเิคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค์  

  (๒)   สามารถสือ่สารทัง้การน าเสนอในรปูแบบต่างๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
  (๓)   สามารถเข้าถึง และคดัเลอืกความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมที่ปฎิบตัิ  จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทัง้ใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
  (๔)   มวีจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสม  



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

  (๕)   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูล
ขา่วสารและแนวความคดิ 

  (๖)   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          ๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการปฏบิตักิารแบบองคร์วม เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการสือ่สารในรปูแบบต่างๆ ให้

มคีวามเหมาะสม 
(๒)  จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีห่ลากหลาย

และเหมาะสม 
(๓)  จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการ

วเิคราะหท์างสถติ ิ
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทกัษะการพดูในการน าเสนอผลงาน 
(๒)  ทกัษะการเขยีนรายงาน 
(๓)  ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๔)  ความสามารถในการใชท้กัษะการใชส้ถติแิละโปรแกรมการวเิคราะห ์เพื่ออธบิาย อภปิรายผลงานไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
(๕)  เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 
หมายเหตุ 

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฎอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ ความรูพ้ืน้ฐานในการจดัการธุรกจิ ๓ - นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

- ชีแ้จงวธิกีารเรยีน 
- อธบิายแผนบรหิารการสอนแนะน า
วธิกีารเรยีน การศกึษาคน้ควา้ การ
วดัและการประเมนิผล 
- อธบิายเนื้อหา ความรูพ้ืน้ฐานใน
การจดัการธุรกจิ โดยยกตวัอย่าง
ประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. แผนบรหิารการสอน, เอกสาร
ประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

๒ การวางแผนเชงิกลยุทธ ์ ๓ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การวางแผน
เชงิกลยุทธ ์โดยยกตวัอย่าง
ประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๓ การจดัการเชงิกลยุทธ ์ ๓ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 
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หน้า | ๘  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การจดัการ
เชงิกลยุทธ ์โดยยกตวัอย่าง
ประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

๔ - ๕ สภาพแวดลอ้มธุรกจิ ๖ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง 
สภาพแวดลอ้มธุรกจิ โดย
ยกตวัอย่างประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๖ - ๗ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ๖ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม โดยยกตวัอย่าง

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 
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รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

ประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

๘ สอบกลางภาค    
๙ กลยุทธร์ะดบับรษิทั 

 
๓ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้

เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง กลยุทธ์ระดบั
บรษิทั โดยยกตวัอย่างประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๑๐ กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ 
 

๓ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง กลยุทธ์ระดบั
ธุรกจิ โดยยกตวัอย่างประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 
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หน้า | ๑๐  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

๑๑ กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่
 

๓ -นัดหมายการเรยีนโดยการใช้
เครื่องมอื Google Classroom,  
Group Line และ E-mail ของ
มหาวทิยาลยั เพื่อเขา้หอ้งเรยีน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธบิายเนื้อหาเรื่อง กลยุทธ์ระดบั
หน้าที ่โดยยกตวัอย่างประกอบ  
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและ
ท าการบา้น  
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line, Google Meet 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๑๒ การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ
 

๓ - อธบิายเน้ือหาเรื่อง การน ากลยุทธ์
ไปปฏบิตั ิและยกตวัอย่างประกอบ 
- ศกึษาจากเอกสารเพิม่เตมิ 
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติิ
ส าหรบัการวจิยั 
๒. โปรแกรม SPSS, E-mail, Line 
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๑๓-๑๔ การควบคุมและประเมนิผลกลยุทธ ์
 

๖ - อธิบายเนื้ อหาการควบคุมและ
ประเมนิผลกลยุทธ์ และยกตวัอย่าง
ประกอบ 
- ศกึษาจากเอกสารเพิม่เตมิ 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติิ
ส าหรบัการวจิยั 
๒. โปรแกรม SPSS, E-mail, Line 
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line 

๑๕ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและจรยิธรรม
ของธุรกจิ 

๓ - อ ธิ บ า ย เนื้ อ ห า เรื่ อ ง  ค ว า ม
รบัผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
ของธุรกจิ และยกตวัอย่างประกอบ 
- ศกึษาจากเอกสารเพิม่เตมิ 
- มอบหมายใหส้บืคน้เพิม่เตมิและท า
การบา้น  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติิ
ส าหรบัการวจิยั 
๒. โปรแกรม SPSS, E-mail, Line 
ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. E-mail, Line 

 

๑๖ การน าเสนอกรณีศกึษาโครงการจ าลอง ๓ นักศกึษาน าเสนอขอ้มลูรายงานการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม การ
วเิคราะห ์SWOT และการก าหนด
กลยุทธเ์พื่อการจดัการธุรกจิ ใน
โครงการจ าลองของกลุ่มหน้าชัน้
เรยีน 

อาจารยส์มฤด ีพงษ์เสนา 

๑๗ การสอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบวุธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิา  



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

     (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร สปัดาหท์ีป่ระเมนิ และสดัส่วนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วน 
ของการประเมินผล  

 การสอบกลางภาค ๗ ๓๐% 
 การสอบปลายภาค ๑๗ ๓๐% 
 รายงานและการน าเสนอผลงานกลุ่ม ๑๖ ๒๐% 
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๒.๑,๒.๒,๒.๓, 
๓.๑,๓.๒,๓.๓,๑,๔.๒,๔.๓,๕.๑,๕.๒, 
๕.๓ 

การสง่งานและท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
การวเิคราะหแ์ละสรปุงาน  

ทุกสปัดาห ์ ๑๐% 

 การเขา้ชัน้เรยีน พฤตกิรรมและการมี
สว่นร่วมอภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน  

ตลอดภาคเรยีน ๑๐% 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
   รองศาสตราจารยพ์บิลู ทปีะปาล และ ดร.ธนวฒัน์ ทปีะปาล. (๒๕๕๙). การจดัการเชงิกลยุทธ(์ปรบัปรุงใหม่). โรง
พมิพอ์มรการพมิพ.์ 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคญั     
        ๑) รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์. (๒๕๔๒). การบรหิารเชงิกลยุทธ.์ ส านกัพมิพอ์มรนิทร์.  
        ๒)  รองศาสตราจารย ์บุญเกยีรต ิชวีะตระกูลกจิ. (๒๕๕๐). การจดัการเชงิกลยุทธส์ าหรบั CEO. พมิพค์รัง้ที ่๙.โรง
พมิพบ์รษิทั สุขมุและบุตร จ ากดั.  

 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        หนังสอืประกอบการสอนท่านอื่นๆ รวมการคน้ควา้จาก Internet 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนและรายวิชาผ่านระบบทะเบียนผลของมหาวิทยาลัย 
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์ 
- ทวนสอบผลลัมฤทธิ์ 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๓  
รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
       - การสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน 

- ผลการทดสอบ/การเรยีนรู ้
- การทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้
 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 
     ปรบัปรุงแนวทางการจดัการเรยีนการสอนจากการสอบถามนักศึกษา และผลการประเมินการจดัการเรยีนการสอนโดย
นักศกึษา โดยการน าเขา้เสนอในทีป่ระชุมของสาขาวชิาการบญัชใีนแต่ละภาคเรยีน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  -    การทวนสอบโดยพจิารณาจากผลคะแนนการทดสอบ งานทีม่อบหมาย และแบบประเมนิผลการทวนสอบผลการ
ประเมนิการเรยีนรูต้ามมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      ปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาทุกปีตามผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอน 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๔  

รายวชิา CSD1604 การวางแผนและการจดัการทางธุรกจิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การส่ือสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทกัษะ
ด้าน
อ่ืน ๆ 

ความรบัผดิชอบหลกั                                                        ความรบัผดิชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  
รหสัวิชา CSD๑๖๐๔  รายวิชา การ
วางแผนและการจัดการทางธุรกิจ 

○ ○ ○ ● ○ 
  

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

 

 


