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อาจารย์ผู้สอน
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คํานํา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653903 โครงงานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (Business Computer
Project) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เป็ น การจั ด ทํ า รายละเอี ย ดประกอบการเรี ย นการสอนรายวิ ช า โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถือเป็นบทสรุปทางความคิดของนักศึกษา และแสดงความสามารถ
เฉพาะเรื่องราวที่นักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อย่างละเอียดและลึกซึ้ง
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ ทั้งรูปแบบ
การสอน รูปแบบการส่งงาน การนําเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผู้เรียน ละสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน
การทํางานอนาคตได้
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3653903 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Computer Project
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา
24 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อส่งเสริมทั กษะด้ านคุณ ธรรม จริยธรรมแก่นักศึ กษาในความรับผิดชอบต่อการทํ างานต่ อ
ตนเองและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความรู้แก่นักศึกษาในการบูรณาการวิชาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษา เนื่องจากต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาและ
จัดรูปแบบการเขียนรูปเล่มโครงงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อ ส่ งเสริม ทั ก ษะทางปั ญ ญาแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก คิ ด อย่ า งมี ร ะเบี ย บ มี เหตุ ผ ลและ
ประมวลผลการศึกษาค้นคว้า นําเสนออย่างเป็นระบบ
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4. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการ
ทํางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นําและผู้ตามได้
5. เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอย่างกว้างขวาง และละเอียดลึกซึ้งนอกเหนือจากการได้รับ
ความรู้จากชั้นเรียน จากตําราหรือจากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว
6. เพื่อเป็นผลงานและหลักฐานการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศสํ าหรับ งานธุรกิจ การค้น คว้า พั ฒ นาระบบงาน จัดทํ า
เอกสารประกอบโครงงาน การนําเสนอผลงาน
Analysis, and design for business information system; searching; systems
development; documentation; presentation
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ช.ม. ต่อภาค สอนเสริมตามความ
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ ้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
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 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า 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) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 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
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทําเอกสารประกอบ
โครงงาน การนําเสนอผลงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน จัดทําเอกสารประกอบ
โครงงาน การนําเสนอผลงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การจั ด ทํ า โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ างมี
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 การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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 และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการจัดทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ความสําคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและความสําคัญของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเอง
พร้อมอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์ ชี้แจงข้อกําหนดต่าง ๆ
2. อาจารย์ผู้สอนกําหนดวัน
สําหรับการเสนอหัวข้อโครงงาน
การสอบข้อเสนอโครงงาน การ
สอบนําเสนอความก้าวหน้า และ
การสอบปากเปล่า
3. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
4. แสดงความคิดเห็น และค้นคว้า
ข้อมูลจากหัวข้อ หรือโจทย์ที่
ผู้สอนกําหนด และอาจารย์ผสู้ อน
ตอบข้อซักถามและให้คําแนะนํา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. ตัวอย่างระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 2, 3

ผู้สอน
4 (1)


สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญด้าน
ระบบสารสนเทศได้
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการ
สืบค้นข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)
- การหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การทบทวนเอกสารต่างๆความหมายขององค์กร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3

4 (1)

แก่ผู้เรียนในเรือ่ งต่างๆ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการ
สืบค้นหาหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และการทบทวนเอกสารต่าง ๆ
3. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่าง
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย


สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหา
หัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอหัวข้อโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
- หัวข้อการสอน
องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- องค์ประกอบของโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
- การเขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3

4 (1)

ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ ภาพเลื่อน (Power
ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ


สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของการ
เขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
- การนําเสนอหัวข้อโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 4

4 (1)

3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 2. ใบงานหรือใบ
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ ความรู้
ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียน
นําเสนอโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็นคําถาม และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละกลุม่ มี
ระยะเวลาในการนําเสนอ 15 นาที
และตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน


สัปดาห์ที่
5

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การนําเสนอหัวข้อโครงงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถตอบประเด็นคําถาม และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียน
นําเสนอโครงร่างโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเชิญ
คณะกรรมการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละกลุม่ มี
ระยะเวลาในการนําเสนอ 15 นาที
และตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 5 นาที และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 2, 3, 4

ผู้สอน
4 (1)


สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญของ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
- หัวข้อการสอน
การออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ
- ขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงาน
- หลักการออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและวางแผนพัฒนา
ระบบโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
2. ผู้เรียนวิเคราะห์และออกแบบ
ตามขอบเขตของระบบที่กําหนด
3. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบงาน
ที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

1, 2, 3

4 (1)


สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบและ
วางแผนพัฒนาระบบ
- หัวข้อการสอน
การจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน
- บทนํา
- ระบบงานปัจจุบัน
- การออกแบบระบบงาน
- ผลการพัฒนาระบบ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา
เอกสารประกอบโครงงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถจัดทําเอกสารประกอบโคงงาน
ได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 5

4 (1)


สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของการจัดทําเอกสาร
ประกอบโครงงาน
- หัวข้อการสอน
การจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน (ต่อ)
- ผลสรุป
- การเขียนอ้างอิง
- การจัดทําภาคผนวก
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา
เอกสารประกอบโครงงาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้
สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนศึกษา
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)

1, 2, 3, 5

4 (1)


สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถสรุปผลการดําเนินงาน เขียน
อ้างอิงและจัดทําภาคผนวกได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นการเขียนอ้างอิง การเขียน
ภาคผนวกได้
- การนําเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน (3
บท)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
แก้ไขงานที่มีขอ้ บกพร่อง
ความรู้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 4

4 (1)

3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

3

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียน
นําเสนอระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น
โดยเชิญคณะกรรมการ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละ
กลุ่มมีระยะเวลาในการนําเสนอ
15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที
และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย


สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของความก้าวหน้าของโครงงาน
- การนําเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน (3
บท) (ต่อ)
- Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 4

4 (1)

ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีตัวอย่าง
การทําการตลาด
ผ่านยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

3

1. เอกสาร
1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียน
นําเสนอระบบสารสนเทศทาง
ประกอบการสอน
ธุรกิจที่วิเคราะห์และออกแบบขึ้น รายวิชาโครงงาน
โดยเชิญคณะกรรมการ และ


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
แก้ไขงานที่มีขอ้ บกพร่อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละ
กลุ่มมีระยะเวลาในการนําเสนอ
15 นาที และตอบประเด็นข้อ
ซักถามจากคณะกรรมการ 5 นาที
และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีตัวอย่างการ
ทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 5

4 (1)

ของความก้าวหน้าของโครงงาน
11

- การพัฒนาระบบงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา 1. เอกสาร
ระบบงาน และนําเสนอระบบงาน ประกอบการสอน
ที่ทําการพัฒนาต่ออาจารย์ที่
รายวิชาโครงงาน
ปรึกษาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. การสร้างรายได้
ผ่าน Blog ทวิตเตอร์
และการโฆษณาผ่าน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

12

- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)

4

13

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
- การพัฒนาระบบงาน (ต่อ)

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา 1. เอกสาร
ระบบงาน และนําเสนอระบบงาน ประกอบการสอน
ที่ทําการพัฒนาต่ออาจารย์ที่
รายวิชาโครงงาน
ปรึกษาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนพัฒนา 1. เอกสาร
ระบบงาน และนําเสนอระบบงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 2, 3, 5

ผู้สอน

1, 2, 3, 5

4 (1)

4 (1)


สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
- การนําเสนอโครงงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ทําการพัฒนาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน

4

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)

ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

1. เอกสาร
1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียน
นําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ประกอบการสอน
ธุรกิจ โดยเชิญคณะกรรมการ และ รายวิชาโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละ


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับ
งานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
งานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารนําเสนอและตอบประเด็นคําถาม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มมีระยะเวลาในการนําเสนอ
ระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 10 นาที

สื่อการสอน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียน
นําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยเชิญคณะกรรมการ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ให้แต่ละ
กลุ่มมีระยะเวลาในการนําเสนอ
ระบบที่พัฒนาขึ้น 20 นาที และ
ตอบประเด็นข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ 10 นาที

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4, 5, 6

4 (1)

จากคณะกรรมการได้
15

- การนําเสนอโครงงาน (ต่อ)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับ
งานธุรกิจ การค้นคว้า พัฒนาระบบงาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
งานธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย


สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทํางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการ
สืบค้นข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล
- นักศึกษาสามารนําเสนอและตอบประเด็นคําถาม
จากคณะกรรมการได้

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน


2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการ
ประเมิน

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

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาํ และผู้ตาม สามารถทํางาน
เป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับ
ความสําคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
ต่อบุคคลองค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ (1.7)

1. วัดและ
ประเมินจาก
การตรงต่อ
เวลาของ
นักศึกษาใน
การเข้าชั้น
เรียน การส่ง
งานตาม
กําหนด
ระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและ
ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของ
นักศึกษาใน
การส่งงาน
ตาม
ข้อกําหนด
3. วัดและ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
และการแก้ไข
งานที่มี
ข้อบกพร่อง
โดยไม่นํา
ผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและ

สัปดาห์ สัดส่วน
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5


กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

ประเมินจาก
ความมีน้ําใจ
ในการ
ช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้สอน
และการช่วย
แนะนําในสิ่งที่
เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้น
เรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึก
ปฏิบัติ
- การ

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2)
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบ

1. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
องค์ความรู้
จากการ

4-5

10


กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

นําเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด (2.3)
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ (2.4)
5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (2.6)
7. สามารถบูรณาการความรูใ้ นทีศ่ ึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.8)

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

นําเสนอโครง
ร่างโครงงาน
9-10
2. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
องค์ความรู้
จากการ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานะของ
องค์ความรู้
จากการ
วิเคราะห์ และ
ออกแบบ
ระบบ
สารสนเทศ
สําหรับงาน
ธุรกิจ การ
นําเสนอ
ความก้าวหน้า
โครงงาน
14-15
3. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
องค์ความรู้
จากการ
วิเคราะห์ และ
ออกแบบ
ระบบ

10

40


กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการ
ประเมิน
สารสนเทศ
สําหรับงาน
ธุรกิจ การ
ค้นคว้า
พัฒนา
ระบบงาน
และการ
นําเสนอ
โครงงาน
4. วัดและ
ประเมินจาก
การจัดทํา
เอกสาร
ประกอบ
โครงงาน
5. วัดและ
ประเมินจาก
การส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ(3.1)
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ(3.3)
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม(3.4)

1. วัดและ
ประเมินจาก
การนําเสนอ
โครงร่าง
โครงงานและ
การแสดง
ความคิดเห็น
ต่อประเด็น
คําถามของ
คณะกรรมการ
2. วัดและ
ประเมินจาก

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

7-15

10

4-5

5

9-10

5


กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล
5

การนําเสนอ
ความก้าวหน้า
ของโครงงาน
และการแสดง
ความคิดเห็น
ต่อประเด็น
คําถามของ
คณะกรรมการ
14-15
3. วัดและ
ประเมินจาก
การนําเสนอ
โครงงานและ
การแสดง
ความคิดเห็น
ต่อประเด็น
คําถามของ
คณะกรรมการ
- การ
นําเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.1)
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาํ หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทํางาน (4.2)
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็น
ที่เหมาะสม (4.3)
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม(4.4)
5. สามารถเป็นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม (4.5)
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4.6)

1. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการค้นคว้า
การตอบโจทย์
งาน
2. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
นําเสนอ
ผลงานกลุ่ม
และการเป็น
ผู้นําในการ
อภิปราย
ซักถาม

1-15

4 -15

5


กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์
และนําเสนอ
ประเด็น
สําคัญของ
โครงงาน
คอมพิวเตอร์

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบัน
ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการนําเสนอ
อย่างเหมาะสม (5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารอย่าง
เหมาะสม(5.4)

วิธีการ
ประเมิน

1. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็นสําคัญ
ของโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการสืบค้น
เทคนิคการ
นําเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณิตศาสตร์
และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้
อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและ
ประเมินจาก
ความสามารถ

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

1-15

1-15

1-15

5


กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

ในการอธิบาย
ถึงข้อจํากัด
เหตุผลการ
เลือกใช้
เครื่องมือ การ
อภิปราย
กรณีศึกษาที่มี
การนําเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพื่อนร่วม
ชั้นและ
อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
(2558). เอกสารประกอบการเรีย นโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
-

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
70
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
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
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย

