รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

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

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก

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

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (Information
System for Business Management) (ฉบับปรับปรุง) เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการ
สอนรายวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทางธุร กิ จ ตามหลั ก สู ต รบริห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมประเด็นองคการและระบบ
สารสนเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลและ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร โครงสรางระบบสารสนเทศ โครงสรางของฐานขอมูล ฮารดแวร
ซอฟตแวร บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือขายและการสื่อสาร ระบบสนั บสนุ นการ
ตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร
รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคที่ได
กํ าหนดไว ทั้ งรูป แบบการสอน รูป แบบการส งงาน การนํ าเสนอผลงานของผู เรีย น ความตระหนั กรู ใน
กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียน และเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฏีและกรณีศึกษา
ตาง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และสามารถนําความรูที่ไดจากการรายวิชาไปประยุกตใช
ในอนาคตได

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
6
10
43
44

3

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

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Information System for Business Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยสุภารัตน คุมบํารุง
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 ศูนยตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
18 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรวมถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศที่มีตอการวางแผน การ
ควบคุม และการตัดสินใจ
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงความสําคัญ และรูปแบบของการนําระบบสารสนเทศไปใชในองคกร
ธุรกิจ
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4. เพื่อใหเปนพื้นฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มการศึกษาระบบสารสนเทศของหลักสูตร เพื่อใหเกิดความเขาใจในระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ขอมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร โครงสรางระบบสารสนเทศ โครงสรางของฐานขอมูล
ฮาร ด แวร ซอฟต แวร บุ ค ลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี ร ะบบเครือ ข ายและการสื่ อ สาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร
Data and information; organization information systems; information systems structure;
database structure; hardware, software, people ware, network technology and
communication; decision support system; business intelligence; executives information
systems; information systems development; computer ethics.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการโดยติดตอนัดหมายอาจารยผานทางชองทางที่อาจารยไดแจงไว)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มีภ าวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุม
(5) อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย
และการสรางตนแบบที่ดี โดยการเขาสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจงใหผูเรียนรับทราบถึงขอบกพรองที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับแกไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเขาชั้น เรีย น การส งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห ป ญ หา เข าใจ และอธิบ ายความต อ งการทางคอมพิ ว เตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
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 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ ศึกษาเพื่ อให เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
 (7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรูจากผูเรียน
(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีที่ใชสอน
(5) การเรียนรูรวมมือ เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานที่ได
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค รายงานที่ไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัด และประเมิน ประเมิ นจากการนํ าเสนอรายงานจากการเข ารวมกิจกรรมเสริมความรูห รือ
ผลงานที่เขารวมแขงขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใชโปรแกรมทางเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม
(2) การอภิปรายกลุม
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติของเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นเครือขายทางสังคมและการ
ทําธุรกรรม
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ ม คนหลากหลายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
(4) การเขารวมกิจกรรมดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การ นําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานดาน
เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู
5.3 วิธีการประเมินผล
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานดานเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา
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มคอ. 3

1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขอมูล สารสนเทศ ความรู
- ตัวอยางการใชขอมูลและ
สารสนเทศ
- ลักษณะของสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ
- ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต
2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
3. แสดงความคิดเห็น และคนควาขอมูล
จากหัวขอ หรือโจทยที่ผูสอนกําหนด และ
อาจารยผูสอนตอบขอซักถามและให
คําแนะนําแกผูเรียนในเรื่องตางๆ
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยางระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

10

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะของสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ และ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
ได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญดานระบบ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สารสนเทศได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศในองคกร
- ความหมายขององคกร
- โครงสรางขององคกร
- ลักษณะทั่วไปของการจัด
องคกร
- ระดับการจัดการภายในองคกร
- ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศตอองคกร
- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการกับองคกร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของระบบ
สารสนเทศในองคกร
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับผลกระทบของระบบ
สารสนเทศตอองคกร
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของระบบสารสนเทศได
- หัวขอการสอน
โครงสรางของระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศอิง
คอมพิวเตอร
- ประเภทของระบบสารสนเทศ
ตามระดับการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศในองคกร
ธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ประเภทของระบบสารสนเทศได
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของประเภทของระบบ
สารสนเทศได
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ระบบสารสนเทศทางการเงิน
- ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
การเงิน
- ระบบสารสนเทศทางการผลิต
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการผลิต
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
แกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน
องคกรธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
องคกรธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบสารสนเทศใน
องคกรธุรกิจ
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ
(ตอ)
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
การตลาด
- ระบบสารสนเทศทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําแบบทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกีย่ วกับระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การนําเสนอดวยภาพ
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน เลื่อน (Power Point)
5. แบบทดสอบยอย
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและ
ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในงานธุรกิจ
- หัวขอการสอน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
อุปกรณ
- โครงสรางของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในสํานักงาน
- ฮารดแวร
- คอมพิวเตอรสวนบุคคล
- การพิจารณาเลือกซื้อฮารดแวร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานอุปกรณ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ดานฮารดแวรและพิจารณาเลือก
ซื้อฮารดแวรได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน
อุปกรณและพิจารณาเลือกซื้อ
ฮารดแวรในงานธุรกิจ
- หัวขอการสอน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
ชุดคําสั่ง
- ซอฟตแวรระบบ
- ซอฟตแวรประยุกต
- การพิจารณาเลือกซื้อ
ซอฟตแวร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานชุดคําสั่ง
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ดานชุดคําสั่งและพิจารณาเลือก
ซื้อซอฟตแวรได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
ชุดคําสั่งและพิจารณาเลือกซื้อ
ซอฟตแวร
- หัวขอการสอน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
การสื่อสาร

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ภาพรวมของการสื่อสารใน
สํานักงาน
- ประเภทของเครือขาย
- สื่อกลางการสื่อสารเครือขาย
- เครือขายไรสาย
- ธุรกิจกับการใชงาน
อินเทอรเน็ต
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานการสื่อสาร
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
การสื่อสารใชในงานธุรกิจได
ทักษะความสัมพันธระหวาง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ศึกษา คนควาการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารในงานธุรกิจ
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

9

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานการสื่อสารได
- หัวขอการสอน
การจัดการฐานขอมูล
- โครงสรางขอมูลและระบบ
แฟมขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ระบบฐานขอมูล
- ประโยชนของฐานขอมูล
- ระบบการจัดการฐานขอมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
แกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ประยุกตใชงานฐานขอมูลในงาน
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ทําการตลาดผานยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
ฐานขอมูลในงานธุรกิจ
- หัวขอการสอน
อัจฉริยะทางธุรกิจ
- คลังขอมูล
- เหมืองขอมูล
- ความหมายระบบอัจฉริยะธุรกิจ
- สถาปตยกรรมของระบบ
อัจฉริยะธุรกิจ
- การประยุกตใชระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจในองคกร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยางการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอัจฉริยะทางธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุปประเด็นการประยุกตใช
ระบบอัจฉริยะธุรกิจในองคกร
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
อัจฉริยะธุรกิจในองคกร

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
11

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- องคประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
- ประโยชนของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
องคกรธุรกิจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบกลุม
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ของลูกคา
- ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และ
การโฆษณาผาน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ตัดสินใจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุปประเด็นการนําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมาใชให
เกิดประโยชนในองคกรธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในองคกรธุรกิจ
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
- คุณลักษณะของระบบ

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง
- ความแตกตางระหวางระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดับสูงกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- การทํางานรวมกันระหวาง
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดับสูงกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคนและนําเสนอขอมูล
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

13

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สรุปประเด็นระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร การทํางาน
รวมกันและความแตกตาง
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ในองคกร
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม
- การบริหารหวงโซอุปทาน
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
บริหารหวงโซอุปทาน
- การบริหารลูกคาสัมพันธ
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ
- การวางแผนทรัพยากรองคกร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการ
ควบคุม
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุปประเด็นการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

14

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน
และการควบคุมในองคกร
- หัวขอการสอน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ความจําเปนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ภาพรวมของการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ
- การวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองคกร

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- วงจรการพัฒนาระบบ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
ธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- หัวขอการสอน
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร
- ความหมายจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพคอมพิวเตอร
- จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักคอมพิวเตอร
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผูใชงานคอมพิวเตอร
- จริยธรรมเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ
- จริยธรรมสําหรับผูใชงาน

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. ทดสอบยอย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
อินเทอรเน็ต
- จริยธรรมในการใชสื่อสังคม
ออนไลน
- จริยธรรมในการใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสและกระดาน
ขอความ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเกี่ยวกับ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
คอมพิวเตอรได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณคา
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม (1.2)
3. มีภาวะความเปนผูนํา
และผูตาม สามารถทํางาน
เปนทีม สามารถแกไขขอ
ขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
(1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
- การ
ความรู
มอบหมาย 1. มีความรูความเขาใจ
ใบงาน การ เกี่ยวกับหลักการและ
ทดสอบยอย ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
แบบฝกหัด ศึกษา(2.1)
-การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุม
และงาน
เดี่ยว
- ความมีจิต
อาสา

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
ตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ไดรับมอบหมายและการแกไข
งานที่มีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย
ผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง
ที่เปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน

แบบฝก
ปฏิบัติ
- การ
นําเสนอ
รายงานการ
เรียนรูแบบ
รวมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
สงเสริมการ
สงผลงาน
เขารวม
แขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค
ความรู โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะห
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งรวม
อภิปราย
กลุม

2. สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจและอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกต ความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา(2.2)

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรูแบบ
รวมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู
6. วัดและประเมินจากการ
สงผลงานเขารวมแขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

(ระบุขอ)

ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมี
วิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ(3.1)
2. สามารถสืบคน ตีความ
และประเมิ น สารสนเทศ
เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค (3.2)
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ(3.3)
4. สามารถประยุกต

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
8
30

16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษา

1-15

5

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู

1-15

5

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม(3.4)
- การ
ทักษะความสัมพันธ
นําเสนอ
ระหวางบุคคลและความ
ผลงานที่
รับผิดชอบ
ไดรับ
1. สามารถใหความ
มอบหมาย ชวยเหลือและอํานวย
ทั้งงานกลุม ความสะดวกในการ
และงาน
แกปญหาสถานการณตาง
เดี่ยว
ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม(4.4)
- การ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ติดตาม การ ตัวเลข การสื่อสาร และ
คิด การ
การใชเทคโนโลยี
วิเคราะห
สารสนเทศ
และ
1. มีทักษะในการใช
นําเสนอ
เครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู
รายงาน
ในปจจุบันตอการทํางาน
ประเด็น
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
สําคัญดาน (5.1)
เครือขาย 2. สามารถสื่อสารอยางมี
ทางสังคม ประสิทธิภาพทั้งปาก
และการทํา เปลาและการเขียน
ธุรกรรม
เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยาง
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบรวมมือ

1-15

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปรายซักถาม

1-15

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบคน เทคนิคการนําเสนอโดย
ใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
ไดอยางเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง

5

1-15

1-15

5

1-15

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

อยางเหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมิน
ขอจํากัด เหตุผลการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้น
และอาจารยผูสอนรายวิชา

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กนิ ษ ฐา ศรี เอนก. (2558). เอกสารประกอบการเรีย นระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การทางธุร กิ จ .
กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณัฏฐพันธ เขจรนันท และไพบูรณ เกียรติโกมล. (2542). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: เอส.พี.ซี. บุคส.
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด จี
กราฟฟค.
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.ion Systems. 9th edition, NJ:
Prentice Hall, Inc.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Laudon, K., & Laudon, J. (2014). Management Information Systems. United States:
Pearson Education

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุมระหวางผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
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มคอ. 3
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
65
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
รอยละ
10
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช (Fair)
2.0
60-69
D+
ออน (Poor)
1.5
55-59
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- สั ม มนาการจั ดการเรี ย นการสอนเพื่ อ ระดมสมอง และหาขอ มู ล สรุป ภาพรวมของป ญ หาเพื่ อหา
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยในภาค
เรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู



3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ


ระหวางบุคคลและความ
42

มคอ. 3
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ







5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยน สลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย
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