รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา 3652206 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Information Systems Analysis and Design

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
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คานา
รายละเอียด วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ รหัสวิชา 3652206 เป็น
การจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยงเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญ ของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดความต้องการของระบบสารสนเทศ การ
สร้างแบบจาลองกระบวนการทางานและแบบจาลองข้อมูล การออกแบบการนาเข้าและส่งออกข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อ มู ล การทดสอบ การติด ตั้ง การบ ารุงรัก ษา และการประเมิน ประสิท ธิภ าพของระบบ
สารสนเทศ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนส าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3652206 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Information Systems Analysis and Design
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน A1
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ร้อยละ 60 แบบชั้นเรียนร้อยละ 40
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
24 กรกฎาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
26 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
3) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจที่จะนาไป
ประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อเพิ่มกรณีศึกษาให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ โดยเริ่ม
จากกรณีตัวอย่างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ธุ ร กิ จ การวางแผน การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและก าหนดความต้ อ งการของระบบสารสนเทศ การสร้ า ง
แบบจาลองกระบวนการท างานและแบบจาลองข้อมูล การออกแบบการนาเข้าและส่งออกข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อ มู ล การทดสอบ การติด ตั้ง การบ ารุงรัก ษา และการประเมิน ประสิท ธิภ าพของระบบ
สารสนเทศ
Information system definition and importance; principles of business information
systems development; information systems planning; problems analysis and requirement
specification; process modeling and data modeling; data input and output design;
database design; testing, implementation, maintenance; and information systems efficiency
assessment
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชม. ต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
การศึกษา
ท าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบท วนความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชม. ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร/ช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า (เฉพาะรายที่ต้องการ) ผ่านทาง e-Mail: laddasuanmali.gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ให้ทาโครงงาน หรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทาเป็น
กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทาโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้าใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน และความซื่อสัตย์
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2)
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ี่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
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 (4) สามารถติ ด ตามความก้ าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ วเตอร์ รวมทั้ งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ ที่ เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปราย
โต้ ต อบระหว่ า งอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา การท างานโครงงาน การน าเสนอรายงาน และการวิ เคราะห์
กรณีศกึ ษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
(2) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ประเมินผลการทาโครงงานวิเคราห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาทาโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจที่สนใจ
ตามขั้นตอนวิธีที่ได้ศึกษาตามสาระการเรียนรู้รายวิชา และนาเสนอผลงานในรูปของการจัดนิทรรศการ
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา รวมถึงผลโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
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 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ให้ทาโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กาหนด
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทาการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทางานส่ง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเอง จาก website สื่ อ การสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือนาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทาโครงงานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1
(Online) - ความหมายของระบบ

- ประเภทของระบบ
- ระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
- ประเภทของระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศและธุรกิจ
- กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์ระบบ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศได้
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSC-LMS
5. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1

ผู้สอน
ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจได้
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2
(Online) - ความสาคัญของสภาพแวดล้อมทางด้าน
ธุรกิจในการพัฒนาระบบ
- วิธีการพัฒนาระบบ
- วงจรการพัฒนาระบบ
- หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบ
- ปัจจัยในการพัฒนาระบบให้ประสบ
ความสาเร็จ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินธุรกิจ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSC-LMS
5. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

10

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3
(Online) - การกาหนดปัญหา
- การศึกษาความเป็นไปได้
- การเขียนรายงานข้อเสนอ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่ง

งานที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวางแผนโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกาหนดปัญหา
ศึกษาความเป็นได้ และเขียนรายงาน
ข้อเสนอ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSC-LMS
5. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญด้าน
การวางแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้
การบริหารโครงการ
4
(Online) - การบริหารโครงการ
- ปัจจัยที่กาหนดความเสี่ยงของโครงการ
- การควบคุมและติดตามงานในโครงการ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบริหารโครงการ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ใบงาน
3. เว็บ WBSC-LMS
4. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

การวิเคราะห์ระบบ
5
(Online) - การวิเคราะห์ระบบ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ความต้องการของ
- ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- เทคนิคการรวบรวมความต้องการ
- แบบจาลองกระบวนการ
- แบบจาลองข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพ
ก้างปลาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแผนภาพ
ก้างปลา
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSC-LMS
5. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1,2,3

ผู้สอน
ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

13

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ตัวอย่างแผนภาพกระแส
ข้อมูล
4. ใบงาน
5. เว็บ WBSC-LMS
6. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลของระบบในธุรกิจ และ
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใน
ธุรกิจต่าง ๆ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

4

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom

มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
แบบจาลองกระบวนการ
6
(Online) - แบบจาลองกระบวนการทางานของระบบ

- แผนภาพกระแสข้อมูล
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล
- กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานที่
มอบหมายตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบจาลองกระบวนการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสาคัญของการสร้าง
แบบจาลองกระบวนการได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
แผนภาพกระแสข้อมูล
7
(Online) การแตกระดับแผนภาพกระแสข้อมูล
แผนภาพบริบท

14

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินธุรกิจ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ ของนักวิเคราะห์
ระบบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
คาอธิบายการประมวลผล
8
(Online) - วัตถุประสงค์ของการเขียนคาอธิบายการ
ประมวลผล
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับล่างของระบบในธุรกิจ
3. และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง
ของระบบในธุรกิจ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ตัวอย่างแผนภาพกระแส
ข้อมูล
4. ใบงาน
5. เว็บ WBSC-LMS
6. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

15
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ผังการตัดสินใจแบบต้นไม้
- การเขียนเงื่อนไขการประมวลผลในรูปแบบ
ตารางการตัดสินใจ
- ตัวอย่างการเขียนคาอธิบายการประมวลผล
ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนคาอธิบายการประมวลผล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนคาอธิบาย
การประมวลผล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
9
(Online) - แบบจาลองข้อมูล
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
- แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
- เอ็นติตี้
- ความสัมพันธ์
- แอตทริบิวต์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนคาอธิบายการ
ประมวลผลคา
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรเขียนคาอธิบาย
การประมวลผลคาในรูปแบบต่าง ๆ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
5. การทดสอบความรู้

Point
3. ตัวอย่างการเขียน
คาอธิบายการประมวลผล
4. ใบงาน
5. แบบทดสอบความรู้
6. เว็บ WBSC-LMS
7. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams/ Zoom
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สาธิตเกี่ยวกับการเขียนอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ตัวอย่างการเขียนอีอาร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการเขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านการเขียนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
10
(Offline) ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล
- ความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส
ข้อมูล
- การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

ไดอะแกรม
4. ใบงาน
5. เว็บ WBSC-LMS
6. โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zoom

1. วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่สาคัญ
2. สาธิตเกี่ยวกับการแปลงอีอาร์ไดอะแกรม
ของระบบในธุรกิจ
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติแปลงอีอาร์
ไดอะแกรมของระบบในธุรกิจ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ตัวอย่างพจนานุกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

17
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
สมดุลระหว่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลกับแผนภาพกระแสข้อมูลและการ
แปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาความสมดุลระหว่าง
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ
แผนภาพกระแสข้อมูลและการแปลงแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญด้าน
การเขียนความสมดุลระหว่างแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับแผนภาพกระแส

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อมูล
4. ใบงาน
5. เว็บ WBSC-LMS
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ข้อมูลและการแปลงแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
การทาบรรทัดฐานข้อมูล
11
(Offline) Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการทาบรรทัด
ฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญด้าน
การทาบรรทัดฐานข้อมูล
การออกแบบระบบ
12
(Offline) - เป้าหมายของการออกแบบระบบ
- การจัดหาระบบ
- การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4

1. วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่สาคัญ
2. สาธิตเกี่ยวกับการทาบรรทัดฐานข้อมูล
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาบรรทัด
ฐานข้อมูล
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ตัวอย่างการทาบรรทัด
ฐานข้อมูล
4. ใบงาน
5. เว็บ WBSC-LMS

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

4

1. วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่สาคัญ
2. ให้นักศึกษาดูตัวอย่างระบบสารสนเทศ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางธุรกิจ

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- การออกแบบฐานข้อมูล
- การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์
- การออกแบบนาเข้า
- การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
- การออกแบบโปรแกรม
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การออกแบบระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการออกแบบระบบ
สารสนเทศ
การนาระบบไปใช้งาน
13
(Offline) - การนาไปใช้งาน
- การเขียนโปรแกรม
- การทดสอบระบบ
- การแปลงข้อมูล
- การติดตั้งระบบ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร
การนาระบบไปใช้งาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

และให้นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญใน
การออกแบบระบบ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

2. สื่อการสอน Power
Point
3. ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
4. ใบงาน
5. เว็บ WBSC-LMS

1. วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่สาคัญ
2. ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSC-LMS

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

และสรุปประเด็นปัญหาการนาระบบไปใช้งาน
การบารุงรักษาระบบ
14
(Offline) - การจัดทาเอกสารคู่มือใช้งาน

- การฝึกอบรม
- การสนับสนุนการใช้ระบบ
- การประเมินระบบ
- การบารุงรักษาระบบ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บารุงรักษาระบบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ได้
นาเสนอโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบ
15
(Offline) ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
Learning Outcome

4

1. วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่สาคัญ
2. ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power
Point
3. เว็บ WBSC-LMS

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ

4

1. วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย กิจกรรมนาเสนอโครงงาน
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น การวิเคราะห์และออกแบบ
ที่สาคัญ
ระบบสารสนเทศสาหรับ

1,2,3

ผศ.ดร.ลัดดา
สวนมะลิ
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาส่งงานตามกาหนด
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความสามารถนาเสนองานและ
สามารถทางานเป็นทีม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ให้นักศึกษานาเสนอโครงงานการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสาหรับธุรกิจในรูปแบบจัด
นิทรรศการ
2. อาจารย์พิจารณาการนาเสนอ และให้
ข้อเสนอแนะ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ธุรกิจ

หมายเหตุ แผนการสอนสัปดาห์ที่ 1-15 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

2. โครงการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ
และการ
ทดสอบ

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม (1.2)
3. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
.4วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิง่ ที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
ความรู้
1. วัดและประเมินจากผล
1. มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาโครงงานการ
เกี่ยวกับหลักการ และ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
ศึกษา (2.1)
2. วัดและประเมินจากการ
2. สามารถวิเคราะห์
ทบทวนวรรณกรรมและ
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย สรุปองค์ความรู้ โดยการ
ความต้องการทาง
สอบกลางภาคและสอบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ปลายภาค
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

8,15,16

60%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3.สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด (2.3)
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(2.4)
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6.มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลีย่ นแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6)
7.มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(2.7)
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)
3 มอบหมาย ทักษะทางปัญญา
งานให้
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
นักศึกษา
และอย่างเป็นระบบ(3.1)
วิเคราะห์แสดง 2. สามารถสืบ ค้น ตีความ
ความคิดเห็น และประเมิ น สารสนเทศ
รวมทั้งร่วม
เพื่ อใช้ ในการแก้ไขปั ญ หา
อภิปรายกลุ่ม อย่างสร้างสรรค์ (3.2)

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
.3วัดและประเมินจากผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%
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กิจกรรมที่

4. การ
นาเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

5.การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็นสาคัญ
ด้านการ
วิเคราะห์และ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอโครงงานใน
การจัดนิทรรศการ
โครงงานการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผูน้ าในการ
อภิปรายซักถาม

15

10%

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน

1-15

10%

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

3. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3.3)
4. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม(3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1)
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ และอานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ในบทบาทของผู้นา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางาน (4.2)
3. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.4)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ออกแบบ
ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับธุรกิจ

(5.1)
2.สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่ การ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4)

2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาทีม่ กี ารนาเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อน
ร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ และสุภารัตน์ คุ้มบารุง (2563). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทันใจ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Rosenblatt, Harry J. (2014). Systems analysis and design. 10th ed. AU:Course Technology,
Cengage Learning
Shelly G.B., & Rosenblatt H.J. (2010). Systems Analysis and Design. 8th ed. Canada: Course
Technology.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เกณฑ์การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
60
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
10
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
67-72
C
พอใช้ (Fair)
2.0
61-66
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-60
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
3. การปรับปรุงการสอน
- การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น
- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ และปรับ กระบวนการเรีย นการเรีย นสอนให้
สอดคล้อง
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/้ ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ
✓
✓
✓
1. คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
✓
2. ความรู้
✓
✓
✓
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
✓
✓
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
✓
✓
✓
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย น สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรบรรยายบางประเด็ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองที่
หลากหลาย
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