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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123645 ระบบอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ
Business Intelligence System

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิาาเลือก กลุ่มวิาาเทคโนโลยีฐานข้อมูลและเว็บแอพพลิเคาั่น

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.นภัสศรัณย์ าัาวาลานนท์
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.นภัสศรัณย์ าัาวาลานนท์

ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / าั้นปีที่ 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวั ตถุประสงค์ / หลักการ / ทฤษฎีของระบบอัจฉริยะภาพทาง
ธุรกิจ
3) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในงานด้านระบบอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ
4) เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไก / กระบวนการของระบบอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นวิาาใหม่ที่เพิ่มตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
โดยให้เป็นวิาาเลือกในกลุ่มวิาาเลือก กลุ่มวิาาเทคโนโลยีฐานข้อมูลและเว็บแอพพลิเคาั่น ของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 ซึ่งได้ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2551 ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายการออกแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การสร้างตารางความสัมพันธ์ การค้นหาความรู้แลละสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์เาิง
ข้อมูล การสนับสนุนการตัดสินใจและการวิเคราะห์เาิงอัจฉริยะ การประยุกต์ใา้งานระบบอัจฉริยะทาง
ธุรกิจ

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไม่มี

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
90 าั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
45 าั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิาา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิาา/Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 าั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นา รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
 1.1.5 รู้จักรักษาผลประโยาน์ของส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิาาการและวิาาาีพ
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย เน้นการเข้าาั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกงานและการบ้านของผู้อื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิาา
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึง
ผลกระทบของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และผลของการใา้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายที่มีต่อองค์กร
และสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าาั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง
1.3.4 ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ รวมทั้งการลอกงานหรือ
การบ้านของผู้อื่น
1.3.5 ประเมินจากความรับผิดาอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการทางานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาวิาา
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใา้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

5

มคอ. 3
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิาาการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้
 2.1.5 มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนาและการประยุกต์ใา้ซอฟต์แวร์ได้อย่าง
สร้างสรรค์
 2.1.6 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปจัดทาโครงงานรายวิาาที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจได้
 2.1.7 สามารถบูรณาการความรู้ในระบบธุรกิจได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอน E-Learning, Internet Broadcasting, Social
Network, Social Media ฯลฯ และผลิตสื่อการสอนที่เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self Study)
2.2.2 บูรณาการแผนการสอนการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning)
2.2.3 สอนแบบโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ผลการทดสอบย่อย
2.3.2 ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.3 รายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 การนาเสนอรายงานในาั้นเรียน
2.3.5 โครงงานที่นาเสนอ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3.1.2 สืบค้นข้อมูล ความรู้ โดยใา้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.2 ศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนองาน
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินผลจากรายงาน การนาเสนอผลงาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดาอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดาอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 ให้ความร่วมมือที่ดีและา่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
 4.1.3 มีความรับผิดาอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.4 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้มีนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน
4.2.2 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาาิก
4.2.3 ใา้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3 ประเมินพฤติกรรม ภาวะการณ์เป็นผู้นา และผู้ร่วมงานที่ดี
4.3.4 ประเมินจากผลงานการอภิปรายและนาเสนอ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เาิงตัวเลข การสื่อสาร และการใา้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เาิงตัวเลข การสื่อสาร และการใา้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใา้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใา้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใา้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใา้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มีการให้งาน/ กิจกรรมที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลและนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ว
นาเสนอ ทั้งในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน และการนาเสนอหน้าาั้นเรียน
5.2.2 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยใา้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์
5.2.3 การใา้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
5.2.4 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ การเลือกใา้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใา้เครื่องมือต่าง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อาั้นเรียน
5.2.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-2

3–4

หัวข้อ/
รายละเอียด
ความหมายการ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ

การรวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล
การสร้างตาราง
ความสัมพันธ์

จานวน
ชั่วโมง
8

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใา้สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การตอบคาถามในาั้นเรียน
3. มอบหมายงานเป็นกลุ่มเพื่ออกแบบ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
4. นาเสนองานในสัปดาห์ที่ 2
สื่อการสอน
1. สไลด์ประกอบการสอน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สื่อการสอน E-Learning
http://napatsarun.com/bis.php
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใา้สื่อ มัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย

อ.นภัสศรัณย์
าัาวาลานนท์

10

อ.นภัสศรัณย์
าัาวาลานนท์
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5–6

การค้นหาความรู้
และสารสนเทศ
เทคนิคการ
วิเคราะห์เาิง
ข้อมูล
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ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การตอบคาถามในาั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้รวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล การสร้างตาราง
ความสัมพันธ์ ในระบบงานที่สนใจ
4. นาเสนองานในสัปดาห์ที่ ๔
สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. ตารา
3. รายละเอียดรายวิาา
4. เว็บไซต์
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.นภัสศรัณย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
าัาวาลานนท์
ปัญหาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา (Problem Based
Learning)
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน

7

การสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการ
วิเคราะห์เาิง
อัจฉริยะ

4

2. สื่อการสอน E-Learning
http://napatsarun.com/BIS.php
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ปัญหาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา (Problem Based
Learning)
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
11

อาจารย์นภัส
ศรัณย์ าัาวา
ลานนท์

มคอ. 3

8
9 – 11

สอบกลางภาค

2

การประยุกต์ใา้
งานระบบ
อัจฉริยะทางธุรกิจ
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2. สื่อการสอน E-Learning
http://napatsarun.com/
BPM.php
การทดสอบแบบอัตนัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ปัญหาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา (Problem Based
Learning)
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา

อาจารย์นภัส
ศรัณย์ าัาวา
ลานนท์
อาจารย์นภัส
ศรัณย์ าัาวา
ลานนท์

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน

12 – 15 พัฒนาระบบ
อัจฉริยะทางธุรกิจ

16

2. สื่อการสอน E-Learning
http://napatsarun.com/ BIS.php
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์นภัส
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่
ศรัณย์ าัาวา
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ลานนท์
ปัญหา
แบ่งกลุ่มอภิปรายจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระบบสารสนเทศ
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่ สอบปลายภาค
16

4

2 สื่อการสอน E-Learning
http://napatsarun.com/ BIS.php
การทดสอบแบบอัตนัย

12

อาจารย์นภัส
ศรัณย์ าัาวา
ลานนท์

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

จริยธรรม คุณธรรม การตรวจสอบเวลา
1.1.1-4
การเข้าห้องเรียน
และการส่งงานตรง
เวลา

ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๒๐ %

ความรู้
2.1.1, 2.1.2,
2.1.2, 2.1.4

ผลการสอบกลาง
ภาค
ผลการสอบปลาย
ภาค

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 16

20 %
20 %

จริยธรรม คุณธรรม
1.1.6
ความรู้
2.1.7
ทักษะทางปัญญา
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
ทักษะความสัมพันธ์
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
ทักษะการวิเคราะห์
เาิงตัวเลข
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4

โครงงานและการ
นาเสนอหน้าาั้น
เรียน

สัปดาห์ที่ 9-15

40 %
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วิธีการทวนสอบ
สังเกตุจาก
พฤติกรรมการ
เข้าเรียนและ
ความตั้งใจเรียน
และ
ตรวจสอบจาก
คะแนนผลการ
เรียน
ตรวจสอบจาก
การเข้าเรียน
และ
สังเกตุจาก
พฤติกรรมการ
เข้าเรียนและ
ความตั้งใจเรียน
ตรวจสอบจาก
คะแนนผลการ
สอบและการเข้า
เรียน
และ
สังเกตุจาก
พฤติกรรมการ
เข้าเรียนและ
ความตั้งใจเรียน

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ระบบอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ. นภัสศรัณย์ าัาวาลานนท์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราาภัฎสวนดุสิต.
กรุงเทพ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เว็บไซต์ผู้สอน http://www.napatsarun.com/BIS.php
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
พัฒนา Web Database ด้วย PHP, น.ต.ไพศาล โมลิสกุลมงคล, ไทยเจริญการพิมพ์ , กรุงเทพ
, 2553.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิาานี้ ดาเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ของหลักสูตร
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิาา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิาา โดยการแสดงความคิดเห็นของหลักสูตร
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิาา
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail และสังคมออนไลน์
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยแบบประเมินของหลักสูตร
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดาอบรายวิาาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการสอนโดยใา้โครงงานเพื่อนนักศึกษามีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานมากขึ้น
15

มคอ. 3

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิาา ทาหน้าทีท่ วน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิาา ดังนี้
- มีการประาุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง าัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองเกีย่ วกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิาาที่
กาหนดไว้ หลังจากเรียนวิาานี้แล้ว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ใน
าั่วโมงแรกของการเรียนรายวิาา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิาา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิาา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิาา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนือ้ หาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดาอบรายวิาา สรุปผลการดาเนิน งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิม่ เติมต่อที่ประาุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดาอบรายวิาา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิาา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประาุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดาอบรายวิาา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิาาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น
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มคอ. 3
าื่ออาจารย์ผู้รับผิดาอบรายวิาา :

4123645

ระบบอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ
Business Intelligence System

ลงาื่อ....................................................... วันที่ ...... ………….. ………….. …………..
(นางสาวนภัสศรัณย์ าัาวาลานนท์)

ลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ดร.าวาลศักดิ์ เพารจันทร์ฉาย
ลงาื่อ.............................................................วันที่................................................
๒. อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
ลงาื่อ.............................................................วันที่................................................
๓. นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี
ลงาื่อ.............................................................วันที่................................................
๔. นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
ลงาื่อ.............................................................วันที่................................................
๕. นายปเนต หมายมั่น
ลงาื่อ.............................................................วันที่................................................
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