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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ สาขา บริหารธุรกิจ 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 

3441303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจ (Business Programming) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
    อาจารย์วธัญญู แสนสุดสวาท  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
    ภาคการศึกษา 2/2559 ชั้นปีท่ี 1 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
- 3441301 หลักการเขียนโปรแกรมส าหรับงานธุรกิจ (Introduction for Business Programming) 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
- 
8. สถานที่เรียน1 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
     - 3 มิถุนายน 2556 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
           เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา
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โปรแกรมท่ีเหมาะสม ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ  
 
 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
          เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา
โปรแกรมที่เหมาะสม ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ ทั้งนี้ควรมี
การเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
ออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและ

เขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ  
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตาม 
ความตอ้งการ 
ของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง
การศึกษาด้วยตนเองให้

นักศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือเวลาเรียน 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
   -  อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาลัย 
   -  อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามเวลาว่างที่ไม่ใช่เวลาสอน เช่น 
หลังเวลา 16.30 น. จนถึง 19.30 น. 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1 
         พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ
ของหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  มีความรับผิดชอบ / มุ่งม่ันฝึกฝน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
2.  มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมแกรมทางธรุกิจ 

 
     1.2 วิธีการสอน1 
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           1.  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในงานธุรกิจ 
           2.  ลงมือปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
           3.  อภิปรายกลุ่ม เพ่ือน าเสนอโครงงาน 
           4.  ประเมินผลการวิเคราะห์โครงงาน 
           5.  ประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
            พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ตรงต่อเวลา 
 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1 

ออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม ศึกษาตัวอย่างโปรแกรม
และเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ  
     2.2 วิธีการสอน1 
            บรรยาย อภิปราย ปฏิบัติ การท างานกลุ่ม การท าโครงงาน การน าเสนอโครงงาน วิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ค้นคว้าตัวอย่างโครงงาน บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยส่งในรูปของ
รายงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2.3 วิธีการประเมินผล1 
           1.  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
           2.  การประเมินจากผลงาน 
           3.  การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและใบงาน 
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3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 

พัฒนาความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่
เหมาะสม ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ 
     3.2 วิธีการสอน1 
          -  การคิดเชิงอัลกอริทึม การออกแบบหน้าจอ การเขียนโค้ดภาษาเพ่ือพัฒนาโปรแกรม โดยล าดับ
การสอนพ้ืนฐาน ง่าย ไปสู่ การประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ 
          -  มอบหมายงานให้นักศึกษาท าโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ 
          -  อภิปรายกลุ่ม 
          -  ยกตัวอย่างวิเคราะห์โปรแกรมตัวอย่างกรณีศึกษา           
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
           1.  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
           2.  การประเมินจากผลงาน 
           3.  การประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและใบงาน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1        -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          -   พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          -   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนด 
     4.2 วิธีการสอน1 
         -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์โครงงาน   
          -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้างานวิจัย บทความ ที่เกี่ยวข้อง 
          -  การน าเสนอรายงาน โครงงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
          -  ประเมินตนเอง และ เพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
          -  ประเมินจากแบบฝึกหัด และใบงาน 
          -  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
          -  ทักษะการคิดค านวณ เชิงตัวเลข ในการคิดแก้ปัญหาธุรกิจ 
          -  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
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          -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
          -  พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล 
          -  พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรม 
          -  พัฒนาทักษะในการน าเสนอผลงาน 
     5.2 วิธีการสอน1 
          -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ ห้องสมุด ฐานข้อมูล ThaiLis เพ่ือน ามา
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
          -  น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
          -  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
          -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า   
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน 
หน่วยที่ 1 แนวคิดและทฏษฎีใน
การเขียนโปรแกรม 
1. แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม 
2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

2.1 วิเคราะห์ปัญหา 
2.2 ออกแบบ 
2.3 เครื่องมือในการพัฒนา
อัลกอริทึม เช่น Visio 

6 - ปฐมนิเทศน์ 
- ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียน 
- บรรยาย / 
อภิปราย 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 (ต่อ) 
 
 

2.4 เขียนโปรแกรม 
2.5 ทดสอบโปรแกรม 
2.6 จัดท าคู่มือ 

   

13-4 
 
 

หน่วยที่ 2 การเขียนอัลกอริทึม 
รหัสเทียม และผังงาน 
1. ความหมายของอัลกอริทึม 
รหัสเทียมและผังงาน 
2. ประโยชน์ของอัลกอริทึม 
รหัสเทียมและผังงาน 
3. ประเภทของอัลกอริทึม รหัส

6 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 
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เทียมและผังงาน 
4. ข้อก าหนดในการเขียน
อัลกอริทึม รหัสเทียม และผัง
งาน 
5. การแปลงอัลกอริทึม รหัส 
เป็นผังงานแบบโครงสร้าง และ
การแปลงกลับ 

15 
 
 
 
 

หน่วยที่ 3  
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
โดยใช้กระบวนการระบบโฟลว์
(System Flow) และ 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) 
1. แผนภาพระบบโฟลว์รวม 
2. แผนภาพกระแสข้อมูล
ภาพรวม 
3. แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 
1,2 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

7 
 
 

 

หน่วยที่  4 การออกแบบ
หน้าจอข้อมูลน าเข้าและ
แสดงผล 
1. ออกแบบหน้าจอส่วนข้อมูล
น าเข้า 
2. ออกแบบหน้าจอส่วน
แสดงผลข้อมูล 
- ทดสอบย่อย 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

68 สอบกลางภาค 3 สอบ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

9 หน่วยที ่5 การพัฒนา
โปรแกรม กับ Visual Basic 
2008 
1. การใช้งานคอนโทรล 
2. การเพ่ิมเติมคอนโทรล 

3  อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

10 หน่วยที่  5 ขบวนการพัฒนา
โปรแกรมทางธุรกิจ 
1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล

กับคอนโทรล 
2. กระบวนการพัฒนา

โปรแกรมตาม หน่วยที่ 3,4 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 
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(ที่วิเคราะห์และออกแบบไว้
แล้ว) 
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สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

11 หน่วยที่  6 ขบวนการพัฒนา
โปรแกรมทางธุรกิจ(ต่อ) 
1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
2. กระบวนการพัฒนา

โปรแกรมตาม หน่วยที่ 3,4 
 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

112 
 
 
 

หน่วยที่  7  การแสดงผลด้วย
คริสตัล 
 1. การออกรายงานด้วยคริสตัล 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

113 
 

- เสนอหัวข้อโครงงาน 
- ทดสอบย่อย 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

14 - วิเคราะห์โครงงาน 
- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

115 
 

- น าเสนอโครงงานกลุ่ม     
 

3 อภิปราย อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

16 
 

สอบปลายภาค 3 ทดสอบผลการเรียน อาจารย์วธัญญู  
แสนสุดสวาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 
 

 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 

4 
8 

5% 
25% 
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1 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 

12 
16 

10% 
30% 

 
 
 
 

 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอโครงงาน 
ส่งโครงงาน 
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

1 
 

 เข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
 1.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานนท์  เจริญฉาย,  การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม, กรุงเทพฯ : 
เคล็ดไทย, 2545. 

2. ศุภชัย สมพานิช, Database Programming ด้วย VB2008&VC#2008 , กรุงเทพฯ : 
Infopress Developer Book, 2549. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
   - 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
    1. เว็บไซต์ที่เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic กับ ฐานข้อมูล 
    2. เว็บไซต์ http://www.thaiall.com/vbnet/indexo.html 

 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ในการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  มีดังนี้ 

- สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการ์ณสอนของผู้ร่วมทีมสอน 

http://www.thaiall.com/vbnet/indexo.html
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- ผลการเรียนของนักเรียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 
             หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           -     ตั้งคณะกรรมการคณะตรวจสอบผลการประเมิน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
            -    ปรับปรุงรายวิชาทุก  3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ 
            -    เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ในการ
แก้ปัญหา 
 
 


