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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4123114 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Practice of Business
Information Systems)

2. จานวนหน่วยกิต
2(0-4-2) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นายยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
นายยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ และ ผศ.เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
- ไม่มี -

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
- ไม่มี -

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด

20 พฤศจิกายน 2560
10 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างองค์กรและประเภทของระบบ
สารสนเทศภายในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กรยุคปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ / หลักการ / ทฤษฎีของการประกอบธุรกิจใน
สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพได้
อย่างไร
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการแสวงหาองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
การดาเนินธุรกิจที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ รวมถึงทักษะการทางานร่วมกัน และการ
นาเสนองาน
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไก / กระบวนการดาเนินธุรกิจ ที่มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในทุกภาคส่วน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ เพื่อเป็นวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาที่
จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ที่จะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และการร่วมกันสร้างประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากกระบวนการธุรกิจจริง
• ปรับปรุงรายวิชา ให้สอดค้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิ บั ติก ารจั ด การระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ ระบบการจั ด การเพื่ อ การบริห ารลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์ ระบบวางแผนทรัพ ยากรองค์ ก าร ระบบ
สารสนเทศ จัดการโซ่อุปทาน
Practicing on information systems management in business such as human
resources information system, information system for customer relationship
management, enterprise resource planning system, information system for supply
chain management
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
60 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
⚫ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม และสามารถทางานเป็นหมู่คณะ
⚫ 1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
⚫ 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ คานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเข้าใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใช้การสอนแบบ Active learning โดยเน้นให้นักศึกษามีการทากิจกรรมระหว่าง
การเรียนการสอน อาจารย์กากับดูแลนักศึกษาอย่างจริงจังและใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจากใบงาน และกรณีศึกษา (case study) และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
1.2.2 อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอโครงการการ
วางกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรบนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมทางธุรกิจ และธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น
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1.2.4 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
1.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาเข้าใช้และส่งงานผ่านโปรแกรมออนไลน์เพื่อตรวจสอบ
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทางานและการสอบวัดผล
1.3.2 พิจารณาจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการทางานเป็นทีม
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมการทารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
⚫ 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรม
 2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
⚫ 2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
⚫ 2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัติงานและประยุกต์กับการแก้ปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 อาจารย์สอนแบบบรรยาย และใช้สื่อประกอบการบรรยาย และทบทวนเนื้อหา
2.2.2 อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทดสอบระหว่างเรียน ยกตัวอย่างให้ศึกษา และให้อภิปรายในชั้นเรียน
2.2.3 อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และเขียนรายงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
2.2.4 ให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดและสามารถนาเสนอปากเปล่า (Oral) หรือ
เขียนแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ
2.2.5 การฝึกปฏิบัตินาเสนอ โครงงานพัฒนาจัดหาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ
ในระบบงานย่อยต่าง ๆ และสาหรับองค์กรทั้งระบบได้
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนักศึกษา
2.3.2 อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงาน
การค้นคว้า
2.3.3 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การนาเสนอแนวคิดการสรุปความคิดรวบ
ยอด
2.3.4 ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับและผลงานจากการทาโครงกา
กรณีศึกษา
2.3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียนและการ
ทดสอบปลายภาคเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
⚫ 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของกรณีศึกษา
3.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม วิเคราะห์เนื้อหา และเขียน
รายงานการพัฒนาจัดหาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ในระบบงานย่อยต่าง ๆ
3.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3.2 อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า การวิเคราะห์เนื้อหา การตีความ
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
3.3.3 ผลงานจากการพัฒนาจัดหาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ในระบบงาน
ย่อยต่าง ๆ ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
 4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
⚫ 4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่ม ให้ทาโครงการพัฒนาจัดหาระบบสารสนเทศที่จาเป็น เพื่อใช้
ในองค์กรธุรกิจที่เลือก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานเป็นร่วมกับ
ผู้อื่นในทีม
4.3.2 รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
4.3.3 สังเกตฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
⚫ 5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
และการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล วิธีประเมินสารสนเทศ ระบุ
สารสนเทศที่ต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนาสารสนเทศไปใช้ และเขียนรายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่าง และฝึกการ
นาเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สั งเกตการมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น ตอบค าถามของ
นักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5.3.2 อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงาน
การค้นคว้าของนักศึกษา
5.3.3 อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
⚫ 6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
 6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจากการทาโครงงาน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล และพิจารณา
จากผลงาน การนาเสนองานของนักศึกษา
6.3.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทางานร่วมกันเป็นโครงการของกลุ่มนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- ปฐมนิเทศ

- แนะนารายวิชา สรุป
ขอบเขตเนื้อหาและ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
องค์กรธุรกิจในยุค
ปัจจุบัน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ยุทธภูมิ
- กลยุทธ์การสอน
ผศ.เขมขนิษฐ์
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดีใน
การเรียนรู้ เช่น การแต่งกาย ความ
ตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์สุจริต
2. ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ
เน้นหลักการทางทฤษฏี และ
ประยุกต์จากสถานการณ์จริง
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แนะน ารายวิ ช า โดยใช้ Power
Point
3. ทดสอบก่อนเรียน

2

- องค์กรและระบบ
สารสนเทศ

4

3

- Business Information
System
- ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 1
2. Powerpoint ประจาบทที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
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อ.ยุทธภูมิ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4

- Human Resources
Information System
(HRIS)
- ระบบสารสนเทศกับการ
บริหารงานบุคคล

5

- Customer
Relationship
Management (CRM)
- ระบบสารสนเทศกับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์

6

- Enterprise Resource
Planning (ERP)
- ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์การ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 2
2. Powerpoint ประจาบทที่ 2
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 3
2. Powerpoint ประจาบทที่ 3
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 4
2. Powerpoint ประจาบทที่ 4
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1.ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี

9

ผู้สอน

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

7

- Enterprise Resource
Planning (ERP) (ต่อ)
- ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์การ (ต่อ)

8

- สอบกลางภาค
- โครงการพัฒนาจัดหา
ระบบสารสนเทศสาหรับ
องค์กรที่เลือก

9

- Supply Chain
Management (SCM)
- ระบบสารสนเทศ จัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 5
2. Powerpoint ประจาบทที่ 5
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 5
2. Powerpoint ประจาบทที่ 5
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ทดสอบเพื่อประเมินกลางภาค
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่อเตรียมทาโครงการ
- วิธีการสอน
1. สอบกลางภาค
2. มอบหมายงานกลุ่มโครงการ
พัฒนาจัดหาระบบสารสนเทศ
สื่อที่ใช้
1. ข้อสอบกลางภาค
2. ใบงานกิจกรรมโครงการ
3. Powerpoint กิจกรรม
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. . ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี

10

ผู้สอน

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

10

-

11

-

12

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 6
2. Powerpoint ประจาบทที่ 6
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
Security for MIS
- กลยุทธ์การสอน
ความมั่นคงปลอดภัยของ
1. . ใช้การสอนในหลากหลาย
ระบบสารสนเทศ
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 7
2. Powerpoint ประจาบทที่ 7
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
Business Intelligence
- กลยุทธ์การสอน
for MIS
1. . ใช้การสอนในหลากหลาย
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 8
2. Powerpoint ประจาบทที่ 8
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
Digital Marketing
- กลยุทธ์การสอน
การตลาดดิจิทัล
1. . ใช้การสอนในหลากหลาย
หัวข้อ/รายละเอียด

-
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ผู้สอน

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

- E-Commerce
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

14

นาเสนองานกลุ่ม/
กรณีศึกษา

15

สรุปเนื้อหาการบรรยาย
และรวบยอดความคิด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 9
2. Powerpoint ประจาบทที่ 9
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. . ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์จากสถานการณ์จริง
2. ค้นหากรณีศึกษา และแบ่งกลุม่
เพื่ออภิปราย
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารบทที่ 10
2. Powerpoint ประจาบทที่ 10
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ประเมินจากการทางานเป็นทีม
2. ประเมินพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่ม
- วิธีการสอน
1. ให้นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
2. ให้คาแนะนา เพื่อพัฒนา
3. ให้กลุ่มอื่นช่วยกันให้
ข้อเสนอแนะ
สื่อที่ใช้
1. Power Point งานกลุ่ม
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
1. ประเมินผลจากโครงการที่
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ผู้สอน

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

อ.ยุทธภูมิ
ผศ.เขมขนิษฐ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

16

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
นาเสนอ
2. ประเมินความเข้าใจในเนื้อหา
ของนักศึกษา
- วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด
ประมวลความรู้ที่ได้รับทั้งหมด
3. สรุปเนื้อหาที่สาคัญ เตรียม
ความพร้อมในการสอบ
สื่อที่ใช้
1. Power Point สรุปเนื้อหา
สอบปลายภาค

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.4, 2.1.1,
2.1.4, 3.1.3
1.1.1, 1.1.4,
1.1.5, 2.1.1,
2.1.4, 2.1.5.
3.1.3, 4.1.4,
5.1.4,6.1.1
1.1.1, 1.1.4,
1.1.5, 4.1.4,
5.1.4, 6.1.1

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การทาแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรมใน
การทางานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม
- การเข้าชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
- พฤติกรรมในการ
เรียนรู้ การค้นคว้า

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
วิธีการ
ประเมิน การประเมินผล
ทวนสอบ
8
20%
คะแนนสอบ
16
30%
ทุกสัปดาห์
40%
ความสาเร็จจากงานที่
มอบหมาย

ทุกสัปดาห์
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10%

การเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10%
20%
20%
20%
30%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษา
ยังทางานไม่เสร็จ (Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ และเขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ (2562). เอกสารประกอบการเรียน
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
รุ่งรัศมี บุญดาว (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล. นนทบุรี:
ลัคกี้ บุ๊คส์
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และสมโภชน์ ชื่นเอี่ยม (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น
- การสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
14

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดาเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้ รับ และเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุงรายวิช า โดยการแสดงความคิ ดเห็ น ผ่ านระบบออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็ นผ่ านสื่อสั งคม
ออนไลน์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แนวทางประเมินการสอนมีดังต่อไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใช้สื่อการสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- ไม่มี -

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทดสอบระหว่างเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน และเมื่อเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในรายวิชาโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ประเมินผลการเรียนรู้จากคะแนนที่ได้รับ และนาไปปรับปรุง ทบทวนความเข้าใจของผู้เรียน
และวิธีการสอนของผู้สอน
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มคอ. 3
3) รายงานกิจกรรมต่างๆ วิธีการให้คะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ในแต่ละมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
การสอบ/เกรด การสังเกตพฤติกรรม การมอบหมายงาน
และการมีส่วนร่วม /การนาเสนอผลงาน
✓
✓
✓
1. คุณธรรมและจริยธรรม
✓
✓
✓
2. ความรู้
✓
✓
✓
3. ทักษะทางปัญญา
✓
✓
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
✓
✓
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
✓
✓
6. ทักษะการปฏิบัติงาน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ไม่มี -
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