รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3653205
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Information System for Business Management

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (Information
System for Business Management) เป็ น การจั ด ทํ ารายละเอี ย ดประกอบการเรีย นการสอนรายวิ ช า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรใน
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กํ าหนดไว้ ทั้ งรูป แบบการสอน รูป แบบการส่ งงาน การนํ าเสนอผลงานของผู้ เรีย น ความตระหนั ก รู้ใน
กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียน และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษา
ต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
40
40

3

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3653205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Information System for Business Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบํารุง
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 3 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา
18 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศในองค์์กร โครงสร้าง
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรวมถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อการวางแผน การ
ควบคุม และการตัดสินใจ
2. เพื่ อให้ ผู้ เรียนมี ค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์์ ซอฟต์แ วร์ เทคโนโลยีในการสื่อ สารระบบ
สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
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3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสําคัญ และรูปแบบของการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร
ธุรกิจ
4. เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา
2. ปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผล
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Data and information; organization information systems; information systems structure;
database structure; hardware, software, people ware, network technology and
communication; decision support system; business intelligence; executives information
systems; information systems development; computer ethics.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ ้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
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 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึ กษาเพื่ อให้ เล็ งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติของระบบสารสนเทศ
(4) ให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพื่อศึกษาระบบสารสนเทศของหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นระบบสารสนเทศ
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(4) วัดและประเมินจากผลการมีส่วนร่วมและการดูแลระบบสารสนเทศของหลักสูตร
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นําเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทางธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเที ยบ สถิติ ด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้
- ตัวอย่างการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ
- ลักษณะของสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ
- ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

3

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเอง
พร้อมอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
3. แสดงความคิดเห็น และค้นคว้า
ข้อมูลจากหัวข้อ หรือโจทย์ทผี่ ู้สอน
กําหนด และอาจารย์ผู้สอนตอบข้อ
ซักถามและให้คําแนะนําแก่ผเู้ รียนใน
เรื่องต่างๆ
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
5. มอบหมายงานให้นักศึกษาหา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอย่างระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของสารสนเทศระบบ
สารสนเทศ และความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส ารแ ล ะการใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
การสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญด้านระบบ
สารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี

ใบเสร็จชําระเงินหรือสลิปจากร้านค้า
ต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการเรียนใน
สัปดาห์ต่อไป
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรม
การสืบค้นข้อมูลและการนําเสนอ
ข้อมูล
- หัวข้อการสอน
ระบบสารสนเทศในองค์กร
- ความหมายขององค์กร
- โครงสร้างขององค์กร
- ลักษณะทั่วไปของการจัดองค์กร
- ระดับการจัดการภายในองค์กร
- ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อ
องค์กร
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กับองค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัตงิ านตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. อาจารย์ผู้สอนทําการวิเคราะห์
และตั้งประเด็นคําถามจากข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในใบเสร็จชําระเงินหรือสลิ
ปจากร้านค้า ต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้
รายการทางการค้า ข้อมูล การ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. ใบเสร็จชําระเงิน
หรือสลิปจากร้านค้า
ต่าง ๆ

3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อ
องค์กร
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
การสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของระบบ
สารสนเทศได้

ประมวลผล และสารสนเทศที่ได้รับ
จากธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

- หัวข้อการสอน
โครงสร้างของระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศอิงคอมพิวเตอร์
- ประเภทของระบบสารสนเทศตาม
ระดับการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสัตย์
สุจริต จากการทําแบบทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ประเภทของระบบสารสนเทศได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
การสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของประเภท
ของระบบสารสนเทศได้
- หัวข้อการสอน
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี
- ระบบสารสนเทศทางการเงิน
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทาง
การเงิน
- ระบบสารสนเทศทางการผลิต
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการ
ผลิต
- Learning Outcome

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. มอบหมายให้นักศึกษาทําการ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ

3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด แก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์กร
ธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี

แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาระบบสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของระบบ พร้อมดูแลปรับปรุงข้อมูล
พร้อมนําเสนอผลการดําเนินงาน
สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
(ต่อ)
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทาง
การตลาด
- ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทําแบบทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ
ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

งานธุรกิจ
6

- หัวข้อการสอน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
อุปกรณ์
- โครงสร้างของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในสํานักงาน
- ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- การพิจารณาเลือกซื้อฮาร์ดแวร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ด้านอุปกรณ์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. แนะนําโปรแกรม Piktochart
พร้อมให้ดูตัวอย่งงาน เพื่อให้
นักศึกษาทําความเข้าใจและสรุป
สารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านอุปกรณ์
ให้อยู่ในรูปแบบ info graphic

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม
Piktochart

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

ฮาร์ดแวร์และพิจารณาเลือกซื้อ
ฮาร์ดแวร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศด้านอุปกรณ์และ
พิจารณาเลือกซื้อฮาร์ดแวร์ในงาน
ธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
ชุดคําสั่ง
- ซอฟต์แวร์ระบบ
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การพิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ด้านชุดคําสั่ง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
ชุดคําสั่งและพิจารณาเลือกซือ้
ซอฟต์แวร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

21

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านชุดคําสั่งและ
พิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์
- หัวข้อการสอน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสาร
- ภาพรวมของการสื่อสารใน
สํานักงาน
- ประเภทของเครือข่าย
- สื่อกลางการสื่อสารเครือข่าย
- เครือข่ายไร้สาย
- ธุรกิจกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผ้สู อนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในงาน
ธุรกิจ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ด้านการสื่อสาร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสารใช้ในงานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ

บทเรียน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ

9

สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสารได้
- หัวข้อการสอน
การจัดการฐานข้อมูล
- โครงสร้างข้อมูลและระบบ
แฟ้มข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูล
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด แก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ทําการตลาดผ่านยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในงาน
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในงาน
ธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
อัจฉริยะทางธุรกิจ
- คลังข้อมูล
- เหมืองข้อมูล
- ความหมายระบบอัจฉริยะธุรกิจ

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ

2, 4

4 (1)

25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- สถาปัตยกรรมของระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจ
- การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจในองค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสัตย์
สุจริต จากการทําแบบทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัจฉริยะทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์
สรุปประเด็นการประยุกต์ใช้ระบบ
อัจฉริยะธุรกิจในองค์กรทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่างการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

26

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

11

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะธุรกิจ
ในองค์กร
- หัวข้อการสอน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- องค์ประกอบของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
- ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
องค์กรธุรกิจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
กลุ่ม
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ลูกค้า
- ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
- Learning Outcome

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และ
การโฆษณาผ่าน

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์
สรุปประเด็นการนําระบบสนับสนุน
การตัดสินใจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กรธุรกิจทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน

Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

องค์กรธุรกิจ
12

- หัวข้อการสอน
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
- คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารระดับสูง
- ความแตกต่างระหว่างระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- การทํางานร่วมกันระหว่างระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร
ทักษะทางปัญญา

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้นและนําเสนอ
ข้อมูล
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13

- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์
สรุปประเด็นระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร การทํางานร่วมกัน
และความแตกต่าง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร
ในองค์กร
- หัวข้อการสอน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม
- การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่ 1. เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา ประกอบการสอน
สัปดาห์
รายวิชาระบบ
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
- การวางแผนทรัพยากรองค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสัตย์
สุจริต จากการทําแบบทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสนับสนุน
การวางแผนและการควบคุม
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห์
สรุปประเด็นการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน
และการควบคุม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
5. แบบทดสอบย่อย

สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการ
ควบคุมในองค์กร
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ความจําเป็นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- ภาพรวมของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
- การวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองค์กร
- วงจรการพัฒนาระบบ

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงตามกําหนด ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ

4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน

เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง
ธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- หัวข้อการสอน
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
- ความหมายจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์
- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของนัก
คอมพิวเตอร์
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
- จริยธรรมเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- จริยธรรมสําหรับผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
- จริยธรรมในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
- จริยธรรมในการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และกระดานข้อความ

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทําเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
5. ทดสอบย่อย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและ

สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. วัดและประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การส่งงานตามข้อกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจ
ในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและ
การช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบปลายภาค

1-15

10

8

20

16

30

(ระบุข้อ)

-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว
- ความมีจิต
อาสา

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม
(1.2)
3. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคล
องค์กร และสังคม
(1.6)
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบ
ย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึก
ปฏิบัติ
- การ
นําเสนอ
รายงานการ

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการ
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5

1. วัดและประเมินจากการนําเสนอ
การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา

1-15

5

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของ
ผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู้
4 วัดและประเมินจากผลการมีส่วน
ร่ ว ม แ ล ะก ารดู แ ล ระ บ บ ระ บ บ
สารสนเทศของหลักสูตร

1-15

(ระบุข้อ)

เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับ
รางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม

- การ
นําเสนอ
ผลงานที่

ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม 4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้
กับการแก้ไขปัญหา
แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือ
(2.2)
โครงงานทีน่ ําเสนอ
3.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง(2.8)

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ(3.1)
2. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ(3.3)
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1-15
4-15

10
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. วัดและประเมินจากผลการเรียน
แบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า
การตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นํา
ในการอภิปรายซักถาม
4. วัดและประเมิ นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมและการนําเสนอรายงาน

1-15

1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม
การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญด้านระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดการทางธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้น
เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกี ารนําเสนอต่อชั้น
เรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

1-15

(ระบุข้อ)

ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

1. สามารถให้ความ

ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูน้ ํา หรือใน
บทบาทของผูร้ ่วมทีม
ทํางาน (4.2)
2. มีความรับผิดชอบ
ในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม(4.4)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
- การ
ติดตาม การ ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
คิด การ
วิเคราะห์ สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
และ
เครื่องมือที่จาํ เป็นที่มี
นําเสนอ
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
รายงาน
ทํางานทีเ่ กี่ยวกับ
ประเด็น
สําคัญด้าน คอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถสื่อสาร
ระบบ
สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพทัง้
ปากเปล่าและการเขียน
เพื่อการ
จัดการทาง เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่าง
ธุรกิจ
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใช้
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.4)

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5

1-15
1-15
1-15

10

1-15

1-15
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กนิ ษ ฐา ศรี เอนก. (2558). เอกสารประกอบการเรีย นระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทางธุ ร กิ จ .
กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2542). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: เอส.พี.ซี. บุ๊คส์.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด์ จี
กราฟฟิค.
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.ion Systems. 9th edition, NJ:
Prentice Hall, Inc.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
Laudon, K., & Laudon, J. (2014). Management Information Systems. United States:
Pearson Education

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
65
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
10
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มคอ. 3
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ค่าร้อยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัม มนาการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ระดมสมอง และหาข้ อ มู ล สรุป ภาพรวมของปั ญ หาเพื่ อ หา
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาค
เรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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มคอ. 3
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย

42

