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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รหัสวิชา
3652104 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตของความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและ
โครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3652104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  
                                          (ภาษาอังกฤษ) (Introduction to Information System)   
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)   หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ประเภทวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช 
    อาจารย์ผู้สอน  .ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช  ตอนเรียน B1, C1 
    อาจารย์ ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์  ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 /2560 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     20 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อประจ าสัปดาห์อย่างชัดเจนซึ่งเป็นองค์ความรู้
ส าคัญในรายวิชานี้  
     2.) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการวิเคราะห์ แยกแยะความคิดให้เกิดความกระจ่างแจ้งใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหัวข้อบทเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์การประมวลผลสารสนเทศ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศในระบบธุรกิจ การวิเคราะห์แรงกดดัน
ทางการแข่งขันของธุรกิจและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขัน การวิเคราะห์
ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับระบบธุรกิจ การวิเคราะห์ฟังก์ชันและระบบย่อยของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และทรัพยากรมนุษย์และอ่ืนๆ การวิเคราะห์การใช้ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ เป็นต้น 

 3.) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการประยุกต์ความรู้ผ่านโครงงานซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางธุรกิจเพ่ือก าหนดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ อาทิ ก าหนดโครงสร้างองค์กร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจการ ข้อมูลประเมินแรงกดดันทางธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งสามารถประยุกต์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล แนวปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโครงงาน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและระบบงานธุรกิจทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และ
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร 
รูปแบบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

Introduction to information systems; role and components of information systems 
in organization; form and information systems structure; business information; information 
systems access; application for administration; data communication in information systems 
and network systems.  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

ไม่มี ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

 90 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา  

(6 ชม.ต่อสัปดาห์) 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศ
ให้ผู้เรียนทราบ 

 วัน เวลาในการให้ค าปรึกษา ห้อง 
อาจารย์ วิภาวี วลีพิทักษ์เดช จันทร์ 09.00 - 12.00 346 
 พุธ 09.00 - 15.00 346 
อาจารย์ ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์    

 
     - e-mail : Mynameaon24@gmail.com  (อ.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช) 
                  Yoothapoom@gmail.com (อ.ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ ประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ ความโปร่งใส ยึดถือในความถูกต้องสู่การเรียนวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ได้รับหมายหมายให้ท านอกชั้นเรียน เพ่ือสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม  

1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมและงานกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตส านึกของการเป็นนักศึกษาที่ดี ให้รู้จักเป้าหมายชีวิตเข้าใจบทบาทของ

การเป็นนักศึกษา ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีซึ่งสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติตนในการเรียนการสอน 
1.2.2 อาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย

ให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ 
ตลอดจนการรักษาวินัยและกติกาของการเรียนการสอนของวิชานี้ 

1.2.3 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการจัดท ากิจกรรมกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความมีน้ าใจ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการบริหารเวลาในการท ากิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าใจบทบาทของตัวเอง และมี

เป้าหมายที่ชัดเจน  

mailto:Mynameaon24@gmail.com
mailto:Yoothapoom@gmail.com
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1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
การเข้าเรียนตรงเวลา  จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง เป็นต้น 

1.3.3 ความพร้อมเพรียง ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบในหน้าที่ การส่งงานตรงตาม
ก าหนด การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการระบบสารสนเทศทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ

ส าหรับงานบัญชี 
2.1.2 สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอ่ืน อาทิ องค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในปัจจุบันที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 สามารถน าเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องและน าส่วนที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับรายวิชานี้ 
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
และการประยุกต์ใช้ 

2.2.2 การเรียนรู้จาก digital media และ Internet 
2.2.3 มุ่งเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอนได้ 
2.2.4 มุ่งเน้นการสอนโดยใช้กรณีศึกษา สามารถน าความรู้มาแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติได้ 

  2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค 
2.3.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2.3.4 การจัดท าโครงงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้
ด้วยตนเองโดยใช้หลักทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท าให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชี ความรู้ทางระบบสารสนเทศ และ
ด้านอื่นท่ีสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลบนฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน  
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3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 
3.2.3 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
3.2.4 การจัดท าโครงงาน  

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
3.3.2 การรายงานผลการศึกษากรณีศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือโครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถปฏิบัติกิจกรรม และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะงานกลุ่มและโครงงานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้วัฒนธรรมของ
องคก์ร ระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน วัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์น าไปสู่การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของการเรียน
การสอนในวิชานี้อย่างเหมาะสม สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

    4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง      
4.2 วิธีการสอน 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษาหรือบุคลากร
อ่ืนๆ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 การสัมภาษณ์ สอบถาม เปิดประเด็นให้ร่วมอภิปราย 
4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการ

ตัดสินใจเลือกระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ การพิจารณาค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการลงทุนระบบ
สารสนเทศของกิจการ สามารถแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนจากการจัดท าโครงงาน รู้จัก
เลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารซึ่งได้รับการเรียนรู้และ
ฝึกฝนจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 มอบหมายงานที่ท าให้สามารถวิเคราะห์เชิงตรรกะได้  
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5.2.2 มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ

ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ  
 -เศรษฐกิจดิจิทัล 
  (Digital Economy) 
-องค์กรดิจิทัล 
  (Digital Enterprise) 
-อภิมหาข้อมูล (Big Data) 
 
- Learning Outcome 
1: ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
สถานการณ์การใช้ระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน เช่น Big 
data จากการสอนในชั้นเรียน 
ผู้เรียนมีทักษะของการค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

3 1. แนะน าตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือ 
2. แนะน างานและกิจกรรมทั้งหมดที่
นักศึกษาต้องปฏิบัติส าหรับวิชานี้  
ประกอบด้วย 
 - งานและกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ 

 - แนะน า และสาธิตการใช้ application 
Piktochart (Info-Graphic) 
 - ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือจัดท าโครงงาน
ระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ SME และ
น าเสนอสัปดาห์สุดท้ายของภาค
การศึกษา  
3. บรรยายประกอบโดย PowerPoint  
4. ผู้สอนตั้งประเด็น อภิปรายวิเคราะห์
ร่วมกัน เกี่ยวกับ Big data, Internet of 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3. Digital media จาก 
Youtube เรื่อง  
ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4. Info-graphic 
(Piktochart) 
 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สาระส าคัญและย่อยข้อมูล
จ านวนมาก (information 
overload) ให้เหลือเฉพาะส่วน
ส าคัญ (necessary 
information)  
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์
สารสนเทศที่ได้จากการศึกษา
และสร้างเป็นข้อมูลสรุปโดยใช้
ซอฟต์แวร์ประเภท Info-
graphic เป็นเครื่องมือ 

Thing 
5. งานเดี่ยว  
ดู Clip: ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล 
วิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ความรู้ที่ได้
ออกมาเป็นสื่อสารสนเทศในรูปแบบ 
Info-graphic  
โดย save ในรูปแบบ .Png ส่งที่อีเมล์ 
mynameaon24@gmail.com  ใส่ 
หัวข้อว่า A1_009_Thailand 4.0 
6. ผู้สอนสั่งงานครั้งต่อไป 
ให้นักศึกษาหาสลิป จาก 7-11 หรือ
ใบเสร็จช าระค่าบริการเพื่อน ามาใช้ในการ
เรียนสัปดาห์ต่อไป 
 

2 - หัวข้อการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ  
-ระบบคืออะไร 
-ระบบสารสนเทศ 
-องค์ประกอบระบบสารสนเทศ 

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint 
3. อาจารย์ให้วิเคราะห์และตั้งประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏใน สลิป 7-

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3. สลิป จาก 7-11หรือ
ใบเสร็จช าระค่าบริการ 

1, 2 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ประโยชน์ของการใช้ระบบ
สารสนเทศที่มตี่อการสร้างกล
ยุทธ์การแข่งขัน (Five forces) 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์  
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
กระบวนการประมวลผล
สารสนเทศจากสารสนเทศท่ี
ได้รับจากระบบธุรกิจการค้าใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ระบบธุรกิจและระบบ
ย่อย ตัวแบบทางธุรกิจ 
(Business model) ที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ด าเนินงาน 
 

11 หรือใบเสร็จช าระค่าบริการเพื่อเรียนรู้
รายการค้า ข้อมูล การประมวลผลและ 
สารสนเทศที่ได้รับจากธุรกิจใน
ชีวิตประจ าวัน  
4. งานกลุ่ม เลือกธุรกิจที่สนใจเพียง 1 
ธุรกิจ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ธุรกิจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการ
วิเคราะห์ได้แก่ 
 ธุรกิจมีการใช้ระบบสารสนเทศ ระบบ 
ICT ระบบ Internet และ Social Media 
กับระบบงานใด 
น ามาใช้ ในลักษณะอย่างไร (ข้ันตอน
และวิเคราะห์กระบวนการประมวลผล
สารสนเทศ) 
ผลที่ได้มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร 
ลูกค้า และการแข่งขันเชิงธุรกิจ 

(วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ธุรกรรมการค้าและการ
ได้มาของสารสนเทศจาก
รายการค้า) 
4. ใบงาน: เลือกธุรกิจที่
ซึ่งพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือ
วิเคราะห์การประยุกต์ใช้
งานระบบ ICT และการ
ประมวลผลสารสนเทศใน
ระบบงาน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

3 - หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 
- การจัดการสมรรถนะของธุรกิจ  
(Business Performance 
Management: BPM) 
-แรงกดดันทางการแข่งขัน 5 
ประการ (Five forces) 
-กลยุทธ์ทางธุรกิจและระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(Strategy and Information 
technology and system) 
-การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ส าหรับบริหารจัดการกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 
-ตัวแบบสายโซ่คุณค่า 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนเข้าใจหลักการรวมทั้ง

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint 
3. อาจารย์ให้ดู clip“the Cicret 
Bracelet”  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ five 
forces ของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 
  จาก Clip ธุรกิจโทรศัพท์มือถือก าลัง
เผชิญแรงกดดัน 5 (five forces) 
ประการอย่างไร 
 4. อาจารย์ให้ดูเว็บไซต์ของ Amazon 
และ Moen ให้ผู้เรียนวิเคราะห์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 
ธุรกิจดังกล่าวใช้กลยุทธ์อะไร 
ธุรกิจใช้ ICT และระบบสารสนเทศ
อย่างไรในการท าให้กลยุทธ์ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ 
5. อาจารย์ให้ดู clip: Value chain ของ
ธุรกิจขายไก่ และให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint  
3. สื่อ Digital media :  
Clip: the Cicret  
Bracelet, Value chain 
Websites: Amazon| 
Moen   
 
 
4. ใบงาน: วิเคราะห์ Five 
forces model ธุรกิจ
ร้านกาแฟของ  
โฮม เบอเกอร์รี่ 
5. ใบประเมิน
ความก้าวหน้าโครงงาน 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ได้รับความรู้ตามหัวข้อประจ า
สัปดาห์  
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ Five 
forces model และ Value 
chain model  
3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์และ
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

กิจกรรมหลักของธุรกิจ (Inbound 
logistics, Manufacturing, Outbound 
logistics เป็นต้น) คืออะไร 
กิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจคืออะไร 
5. งานกลุ่ม  
วิเคราะห์ Five forces model ธุรกิจ
ร้านกาแฟของ โฮม เบอเกอร์รี่  
แรงกดดัน 5 ประการของธุรกิจร้าน
กาแฟเป็นอย่างไร 
กลยุทธ์ใดที่ร้านกาแฟควรจะ
ด าเนินการ 
ควรจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบ ICT อย่างไรช่วยให้กลยุทธ์ประสบ
ความส าเร็จ  
6. น าเสนอหัวข้อโครงงาน 
 

4 - หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศในองค์กร 
-โครงสร้างองค์กรและระดับ
ของบุคลากร 

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint  

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-รูปแบบการตัดสินใจของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ 
-ประเภทของระบบสารสนเทศ 
(TPS, MIS, DSS, EIS, KWS) 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างองค์กร ระดับ
การตัดสินใจและประเภทของ
ระบบสารสนเทศ   
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ 
3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้เพื่อมาเขียน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ของโครงงานกลุ่ม และวิเคราะห์ 
Five forces| Value chain 
model ของโครงงาน 

3. อาจารย์เข้าใช้และแสดงตัวอย่าง จาก 
โปรแกรม Demo: ระบบรายงานเกรด 
(MIS) และ โปรแกรม Streaming (DSS) 
วิเคราะห์ประเภทระบบสารสนเทศและ
อธิบายคุณลักษณะจากโปรแกรม 
4. ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ระบบ
ลงทะเบียนและระบบการรายงานผล
การศึกษาของนักศึกษา หรือระบบอื่น ๆ 
ส่งตัวแทนเพ่ือเข้าระบบ แสดง และ
อธิบายระบบสารสนเทศดังกล่าว 
ระบบดังกล่าวอยู่ในระบบสารสนเทศ
ประเภทใด เพราะเหตุใด 
ระบบดังกล่าวมีกระบวนการท างาน
อย่างไร ใช้ข้อมูลอะไร ประมวลผล
อย่างไร และได้สารสนเทศอะไร 
สารสนเทศที่ได้รับมีประโยชน์ในแง่มุม
ใดบ้าง 
จากทั้งระบบบริหารการศึกษาและของ
นักศึกษามีความเหมือนและต่างกัน
อย่างไร 

3. โปรแกรมระบบบริหาร
การศึกษาและStreaming  
4. ใบประเมิน
ความก้าวหน้าโครงงาน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

5. ปรึกษาโครงงาน ในประเด็น ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบายการ
ประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของกิจการ โครงสร้างองค์กร เงินลงทุน
เริ่มต้นของกิจการ และการวิเคราะห์ 
Five forces| Value chain model ของ
โครงงานธุรกิจ 
 

5 - หัวข้อการสอน 
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ 
-วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
-คอมพิวเตอร์ 
-คุณสมบัติคอมพิวเตอร์และการ
เลือกซื้อ 
-อุปกรณ์ประเภทรับเข้าข้อมูล 
(Input device) และ แสดงผล
ข้อมูล (Output device) 

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint และ Clip 
3. งานเดี่ยว  
เลือกซื้อ Notebook ภายใต้งบประมาณ
ที่ระบุให้  
 เครื่องดังกล่าวไว้ส าหรับใช้งาน
อะไรบ้าง ระบุงานที่ต้องใช้ 
 ให้ท าการเลือกและแจกแจงSpec  
โดยการเปรียบเทียบ 2 ยี่ห้อ และ
ตัดสินใจเลือกพร้อมทั้งบอกเหตุผล 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint  
3. สื่อ Digital media 
จาก 
Youtube : Computer-
CPU-Simulation 3D 
Animation 
4. ใบงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบและคุณสมบัติ
ของคอมพิวเตอร์  
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เพ่ือ
เลือกซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อจัดท าโครงงานได้ 
 

4. จากงานเดี่ยวให้ท าการศึกษา Spec 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมส าหรับโครงงานตามระบบงาน 
ปริมาณงาน จ านวนบุคลากร โดย
พิจารณา ราคา จ านวน วิธีการได้มาซึ่ง
ระบบคอมพิวเตอร์ 

6 - หัวข้อการสอน 
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ (ต่อ) 
-ซอฟต์แวร์ระบบ  
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานบริหารธุรกิจ 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint  
3. ให้ศึกษาระบบซอฟต์แวร์ที่ควรจะท า
มาใช้ในโครงงาน โดยพิจารณาหน้าที่งาน  
ประเภทซอฟต์แวร์ (License| พัฒนาเอง 
|open source| cloud : SAAS ฯลฯ) 
โดยจะต้องมีเหตุผลประกอบในการเลือก
ซอฟต์แวร์ 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3. Internet 
4. ใบประเมิน
ความก้าวหน้าโครงงาน 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เพ่ือ
เลือกระบบซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมได้ 
3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อจัดท าโครงงานได้ 
 

4. ปรึกษาโครงงาน เกี่ยวกับการประยุกต์
ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มา
ส าหรับโครงงาน1. ทบทวนความรู้ที่ผ่าน
มาและตั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint  
3. ให้ศึกษาระบบซอฟต์แวร์ที่ควรจะท า
มาใช้ในโครงงาน โดยพิจารณาหน้าที่งาน  
ประเภทซอฟต์แวร์ (License| พัฒนาเอง 
|open source| cloud : SAAS ฯลฯ) 
โดยจะต้องมีเหตุผลประกอบในการเลือก
ซอฟต์แวร์ 
4. ปรึกษาโครงงาน เกี่ยวกับการประยุกต์
ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มา
ส าหรับโครงงาน 
 

7 - หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ จัดการห่วงโซ่
อุปทานและวางแผนการใช้

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint  

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 

1,2 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทรัพยากร 
-ระบบการบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์  
-ระบบบริหารโซ่อุปทาน 
(Supply Chain 
Management) 
-ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
ระบบ  CRM SCM ERP รู้จัก 
software vendors ต่าง ๆ  

2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ฟังก์ชันและคุณสมบัติของระบบ
สารสนเทศดังกล่าวได้ 
 

3. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มตามโครงงานและ
ค้นคว้า ส ารวจซอฟต์แวร์ระบบ CRM 
SCM ERP ในท้องตลาด เพ่ือ
ประกอบการท าโครงงาน  
 วิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ระบบดังกล่าวมี
ฟังก์ชันอะไรบ้าง 
 เหมาะกับงานธุรกิจหรือไม่ หรือมี
ความคุ้มค่าด้านงบประมาณและการ
ลงทุนหรือไม่ 
 

3. Internet 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

8 - หัวข้อการสอน 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
และ ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ 
-ความสัมพันธ์ของระบบบัญชี
และระบบงานอ่ืนๆ 
-ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และระบบย่อยภายใน 
-ระบบงานและแผนภาพ 
-ระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์ 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
ตามหัวข้อ 
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ฟังก์ชันและระบบย่อยของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และทรัพยากรมนุษย์ได้ และ
รู้จัก software vendors    

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint  
3. ให้ นักศึกษาเข้ากลุ่มของโครงงานและ
ท าการศึกษา ส ารวจซอฟต์แวร์ระบบ AIS 
HRIS อย่างละ 2 vendors   
วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ระบบดังกล่าวมี
ฟังก์ชันอะไรบ้าง  
 เหมาะกับงานธุรกิจหรือไม่ หรือมี
ความคุ้มค่าด้านงบประมาณและการ
ลงทุนหรือไม่ 
 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3. Internet 

1,2 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติของ
ซอฟต์แวร์ประเภทดังกล่าว 

9 - หัวข้อการสอน 
ฐานข้อมูล 
-การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ของระบบแฟ้มข้อมูล 
-ฐานข้อมูล (Database) 
-ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database) 
แบบจ าลองข้อมูล (Data 
modeling) และแผนภาพ 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
หลักการของระบบฐานข้อมูล 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint  
3. ทดลองเข้าใช้โปรแกรม Ms-Access 

เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3. Software 

1 (1) (2) 

10 - หัวข้อการสอน 
ฐานข้อมูล (ต่อ) 
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ระบบแฟ้มข้อมูล 
-ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 (E-R Diagram) 
-คลังข้อมูล  
(Data warehouse)  
-เหมืองข้อมูล (Data mining) 
-การประมวลผลเชิงวิเคราะห์
แบบออนไลน์  
(Online analytical 
processing: OLAP)  
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
การจัดเก็บข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ 
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ
ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับระบบ 
CRM ERP AIS HRIS เข้ากับ
โครงงานโดยตัดสินใจในการ
ลงทุนระบบดังกล่าวอย่าง

PowerPoint 
3. ปรึกษาโครงงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ เกี่ยวกับระบบ CRM ERP 
AIS HRIS ส าหรับโครงงานธุรกิจ 
 

 

2. PowerPoint 
3. ใบประเมิน
ความก้าวหน้าโครงงาน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เหมาะสมแก่ระบบงานของ
โครงงานธุรกิจ 

11 - หัวข้อการสอน 
การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-ความหมายและองค์ประกอบ
ของการสื่อสารข้อมูล  
-รูปแบบการสื่อสารข้อมูล และ 
ประเภทของสัญญาณ 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และ สมรรถนะ 
-รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ
เครือข่าย 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้.เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
ตามหัวข้อ  
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint| Clip 
3. ชม Clip VDO และตั้งประเด็นค าถาม
ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มโครงงาน 
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและท าหารวิเคราะห์
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
โครงงาน  
  ควรใช้ topology อะไร 
 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
 คุณลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต
ควรเป็นอย่างไร ใช้บริการของ ISP ราย
ใด 
 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3.  สื่อ Digital media 
 
ได้แก่ VDO clips: 
Topology 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เครือข่ายประเภทต่างๆ 
3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต
สู่โครงงานธุรกิจได้ 
 

12 - หัวข้อการสอน 
การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
-สื่อกลางและอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่าย 
-ประเภทของระบบเครือข่าย 
-เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
-ระบบ Cloud computing 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามหัวข้อประจ าสัปดาห์ 
รวม 
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint| Clip 
3. งานกลุ่ม ให้ท าการวิเคราะห์ว่าจะท า
ระบบ  Cloud computing มาใช้ในงาน
ธุรกิจได้อย่างไร (โดยเฉพาะโครงงาน
ธุรกิจ)  
บริการของระบบ Cloud ของบริษัท
อะไร ประเภทใดบ้างที่น่าจะน ามาใช้ใน
โครงงานธุรกิจ 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 
3. สื่อ Digital media 
จาก Youtube เรื่อง “ 
Cloud computing 
แบบไต๋” และ “มาท า
ความรู้จักกับ Cloud 
computing กันนะ” 
4. ใบงาน: ระบบ  Cloud 
computing ส าหรับ
ธุรกิจ 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ระบบ Cloud computing ที่
เหมาะสมและ 
3.สามารถประยุกต์เข้ากับ
โครงงานธุรกจิได้ 

13 - หัวข้อการสอน 
การสรรหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
-กลยุทธ์ส าหรับการสรรหา
ระบบสารสนเทศ 
-วงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
(System Development Life 
Cycle: SDLC) 
 -การซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปที่มี
ขายในท้องตลาด 
(Commercial off the shelf: 
COTS) 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศจาก
บริษัทผู้ให้บริการภายนอก
องค์กร (Outsourcing) 

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มโครงงาน 
สืบค้น โปรแกรม Open Source 
Software และวิเคราะห์ 
 ซอฟต์แวร์อะไรสามารถน ามาใช้ใน
โครงงานธุรกิจ ส าหรับหน้าที่หรือ
ระบบงานอะไร และเพราะเหตุใด 
4.  ปรึกษาโครงงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ |ระบบ Cloud computing 
|open source software 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint  
3. Internet 
4. ใบประเมิน
ความก้าวหน้าโครงงาน 
 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-ผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาระบบ 
(End user development) 
-โปรแกรมประเภทรหัสเปิด 
(Open Source Software: 
OSS 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการสรรหาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้วยวิธีต่าง ๆ 
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ
เลือกระบบซอฟต์แวร์ประเภท 
Open Source ได ้
3.สามารถประยุกต์เข้ากับ
โครงงานธุรกิจได้ 

14 - หัวข้อการสอน 
จริยธรรม ความเสี่ยงและ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
-ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับ การละเมิดทาง

3 1. ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและตั้ง
ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  

2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint | Clip 
3.. ก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มโครงงาน

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint  
3. Internet  

1, 2 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

จริยธรรมของการใช้งาน 
-จริยธรรมในยุคข้อมูล
สารสนเทศ และ บัญญัติ 10 
ประการส าหรับการใช้
คอมพิวเตอร์ 
-กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
-อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ละเมิดสิทธิและแนวทางการ
ป้องกันจริยธรรม ความเสี่ยง
และอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
-ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับ การละเมิดทาง
จริยธรรมของการใช้งาน 
-จริยธรรมในยุคข้อมูล
สารสนเทศ และ บัญญัติ 10 
ประการส าหรับการใช้
คอมพิวเตอร์ 
-กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ค้นคว้ายกตัวอย่างการละเมิดทาง
จริยธรรม ความเสี่ยงและอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตใน
ชีวิตประจ าวัน และน ามาอภิปรายร่วมกัน 
4.  ปรึกษาโครงงาน สรุปครั้งสุดท้ายก่อน
น าเสนอ 
 

4. สื่อ Digital media 
จาก Youtube เรื่อง 
Cookie  
 



มคอ. 3 

 28 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ละเมิดสิทธิและแนวทางการ
ป้องกัน 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามหัวข้อประจ าสัปดาห์ 
และสามารถออกแบบ 
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความ
เสี่ยง อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ และแนวทาง
ป้องกันได้ 

15 - หัวข้อการสอน 
สรุปบทเรียน 
สรุปกรณีศึกษา และน าเสนอ
โครงงาน 
 
- Learning Outcome 
1.ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ

3 1. อาจารย์สรุปบทเรียน 
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
โครงงานและเปิดโอกาสให้ซักถามและ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
 

1. ต าราวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
2. PowerPoint 

1, 2, 3 (1) (2) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เข้าใจ  
2.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจ
และการใช้ระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3.ประยุกต์เนื้อหาที่ได้เรียนมา
ผ่านโครงงานระบบสารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจ SME รวมทั้ง
ผู้เรียนมีทักษะในการน าเสนอ
ผลงานจากโครงงานที่ส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1. กิจกรรมในชั้น
เรียน จิตพิสัย การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบของ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย   
 

1.1.1, 1.1.2 
2.1.1, 2.1.1, 2.1.4 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.1 
5.1.3 

การสังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
ผลการท า
แบบฝึกหัด 
 

ทุกสัปดาห์ 
 
 
 

10% 
 
 

2.การศึกษาค้นคว้า
จากกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย และการ
วิเคราะห์ต่าง ๆ 

 1.1.4 
2.1.3, 2.1.4 
4.1.2 , 4.1.3,  
5.1.1, 5.1.2 

การสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 
 
 

10% 
 
 

3. การจัดท า
โครงงาน ผลงานและ
การน าเสนอ 

1.1.3, 1.1.4 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 
3.1.1,3.1.3 
4.1.1 
5.1.1, 5.1.3 

รายงานการ
วิเคราะห์ การ
น าเสนอผล
การศึกษา 

ทุกสัปดาห์ 
ที่มีกิจกรรม 

30% 

4.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

1.1.4, 
2.1.2, 2.1.3 

การทดสอบ 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

7,16 50% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

1. เอกสารและต าราหลัก 
วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

    1.  PowerPoint ประจ าบทเรียน  
    2.  VDO Clips และ Websites ที่เก่ียวข้อง 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด.    
Laudon, K. C. & Laudon, J.P. (2011). Management Information Systems: Managing 

the digital firm, 12th edition. Prentice Hall.   
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O'brien, J., & Marakas, G. M. (2007). Management information systems (10th ed). 
McGraw- Hill Publishers. 

Oz, Effy (2009). Management Information Systems ( 6th ed). Cengage Learning, Inc.  
Turban, E. & Volonino, L. (2011). Information Technology for Management 

Transforming Organizations in the Digital Economy 7th ed. John Wiley & Sons, Inc. 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินจากผลงานนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ผ่านการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ 
เรียนการสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอน
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 

 


