
มคอ. 3 

มค อ .3   คณะบริหารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลัยหอกา รค้ า ไทย  

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา  

 BP408 หัวข้อร่วมสมัยในการจัดการอุตสาหกรรม (Contemporary 

Topics In Industrial Management) 

2. จ านวนหนว่ยกติ 

 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม. 

ประเภทรายวิชา กลุม่วิชาแกนธุรกิจ  

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ผศ.พบสิทธิ ์กมลเวชช 

 อาจารยผ์ูส้อน   ผศ.พบสิทธิ ์กมลเวชช 

5.  ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีีเ่รยีน 

 ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 3 

6.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) 

 - 

7.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) 

 - 

8.  สถานทีเ่รยีน  

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

 1 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา 

 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ และทกัษะ ตลอดจนเข้าใจถึงกระบวนการ แนวคิด และ

โครงสร้างของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การ

ท างานในระบบองคก์ร 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

 เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและเคร่ืองมือใหม่ทีช่่วย

พฒันาระบบภายในองค์กร 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา  

 แนวคิดและพฒันาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรอบงาน

และสถาปัตยกรรมอีอาร์พี การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ ระเบียบวธิีการ

พฒันาและการท าให้เกิดผล กระบวนการการพัฒนา ปัจจัยความส าเร็จในการท า

ให้เกิดผล ระบบขององค์กรชั้นน า กรณีศึกษาและแนวโนม้ทางเทคโนโลยี 

Concept and development of enterprise resource planning system, ERP 

framework and architecture, modeling and analysis, development and 

implementation methodologies, development process, implementation 

success factors, leading enterprise systems, case studies and 

technology trends. 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา  

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 

(ชั่วโมง) 

การฝกึปฏบิตังิาน

ภาคสนาม/การ

ฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

(ชั่วโมง) 

30 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่

นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 จ านวนชัว่โมง: 3 ชั่วโมง 
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 วิธกีารติดต่อสื่อสาร: - ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาหน้าห้องท างาน - นัด

หมายลว่งหน้าทาง e-mail 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มี

ดังต่อไปน้ี 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คณุธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถ

แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร

และสังคม 

1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 1.2 วธิกีารสอน 

1.2.1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2.2. สอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโอกาสอันควร 

1.2.3. จัดให้มกีารท างานเป็นกลุ่ม 

 

 1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.3.1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

1.3.2. ประเมินจากการท างานกลุ่ม 

 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 
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2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

เน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

2.1.5. รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเน่ือง 

2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้

งานได้จริง 

2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับ

ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.9. มีประสบการณ์ในใช้งานซอฟต์แวร์ ERP 

2.1.10. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ

ในบริหารองค์กร 

 

 2.2 วธิกีารสอน 

2.2.1. การบรรยาย 

2.2.2. การให้กรณีศกึษา 

2.2.3. การท าวิจัย ค้นคว้า โครงงาน 

2.2.4. ฝึกปฏิบัติ 

2.2.5. ให้นิสิตอภิปราย ระดมสมอง 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1. สอบข้อเขียน 

2.3.2. สอบปฏิบัติการ 

2.3.3. แบบฝึกหัด การบ้าน ท ารายงาน 
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3. ทกัษะทางปญัญา 

 3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

3.1.1. คิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.1.3. สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 

3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการแก้ปญัหาทางคอมพิวเตอร์

ได้อยา่งเหมาะสม 

3.1.5. สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการใช้งานระบบ ERP ได้อย่าง

เหมาะสม 

 3.2 วธิกีารสอน 

3.2.1. มีการท าโครงงานที่ตอ้งใช้ความรู้ท่ีเรียนทั้งหมดมาประกอบ 

3.2.2. มีการให้นิสิตอภิปราย ระดมสมอง 

3.2.3. ให้กรณีศกึษา ก าหนดโจทย์การบ้าน 

 

 3.3 วธิกีารประเมนิผล 

3.3.1. แบบฝึกหัด การบ้าน ท ารายงาน 

3.3.2. ประเมินจากการพัฒนาโครงงานกลุ่ม 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการแก้ปญัหา

สถานการณต์่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม

ท างาน 

4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้สถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม 

4.1.6. มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 

 4.2 วธิกีารสอน 
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4.2.1. มีการให้ท างานเป็นกลุ่ม 

4.2.2. มีการให้นิสิตน าเสนองาน 

 

 4.3 วธิกีารประเมนิผล 

4.3.1. การน าเสนอผลงาน 

4.3.2. ประเมินจากการท างานกลุ่ม 

4.3.3. เช็คการตรงเวลาและความครบถว้นในการส่งงานการบ้าน 

4.3.4. ประเมินจากการพัฒนาโครงงานกลุ่ม 

 

5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

5.1.1. มีทักษะการใช้เคร่ืองมอืที่จะเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

5.1.2. สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถติิประยุกต์ต่อปัญหาที่เกีย่วข้องอย่าง

สร้างสรรค์ 

5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อม

ทั้งเลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.1.5. มีทักษะการใช้งานระบบ ERP 

 5.2 วธิกีารสอน 

 สอดแทรกพื้นฐานทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

 5.3 วธิกีารประเมนิผล 

5.3.1. ตรวจสอบหลักการคิดวิเคราะห์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก

งานที่ไดม้อบหมาย 

5.3.2. ให้มีการท ารายงานและการน าเสนอโดยใชส้ื่อประสม 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 
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สปัด

าหท์ี ่
หวัขอ้/รายละเอยีด 

จ านว

น

ชัว่โม

ง 

กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

1 Introduction to digital 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

2 Enterprise System 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

3 e-Business/ 

Document 

Information System 

& Database 

Management System 

4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

4 Order Entry Sale 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

5 Billing/AR/CR 

Process 

4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

6 ประชุมกลุ่ม,แจกหัวข้อ

งาน 

4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

7 Purchasing Process/ 

AP/CD Process 

4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

8 HR Management 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 
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สปัด

าหท์ี ่
หวัขอ้/รายละเอยีด 

จ านว

น

ชัว่โม

ง 

กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

9 GL/BR Process 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

10 Integrated 

Production Process 

and Change 

Management 

4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

11 Case study 1 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

12 Case study 2 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

13 เสนอผลงาน 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

14 Conclusion 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

15 ทบทวน 4 PowerPoint และ 

Software ERP 

ODOO 

ผศ.พบสิทธิ ์

กมลเวชช 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

 

2.1 ผลการเรยีนรูแ้ละวธิกีารประเมนิ 
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หมายเหต:ุ สัปดาห์และสัดส่วนของกิจกรรมการประเมินต่าง ๆ แสดงในส่วน 2.2 

รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ 

คุณธรรม จริยธรรม 

1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
- ประเมินการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชพีและสังคม 
- ประเมินการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์

ต่อบุคคล องค์กรและสงัคม 
- ประเมินการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี - ประเมินการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- ประเมินจากการ

ท างานกลุ่ม 

6 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต 
- ประเมินการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

7 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 

และสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
- ประเมินการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

ความรู้ 

1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการและทฤษฎีที่

ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- สอบข้อเขียน 

2 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการและทฤษฎีที่

ส าคัญในบริหารองค์กร 
- สอบข้อเขียน 

- แบบฝึกหัด การบ้าน 

ท ารายงาน 

3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
- สอบข้อเขียน 

4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต ์
- สอบข้อเขียน 

5 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ

ต้องการทางคอมพวิเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ปญัหา 

- สอบข้อเขียน 
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6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์ เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- สอบปฏิบัติการ 

7 รู้เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทาง

คอมพวิเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
- สอบปฏิบัติการ 

8 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ

ประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ

คอมพวิเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

- สอบข้อเขียน 

9 มีประสบการณใ์นการพฒันาและ/หรือการประยุกต์

ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานไดจ้ริง 
- สอบปฏิบัติการ 

10 มีประสบการณใ์นใช้งานซอฟต์แวร์ ERP - สอบปฏิบัติการ 

- แบบฝึกหัด การบ้าน 

ท ารายงาน 

ทักษะทางปญัญา 

1 สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการแก้ปญัหา

ทางคอมพวิเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้

ในการแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

3 คิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ - ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

4 สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการใช้งานระบบ 

ERP ได้อย่างเหมาะสม 

- แบบฝึกหัด การบ้าน 

ท ารายงาน 

- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

5 สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ 
- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 
- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

2 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับ

กลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง

และทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 
- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 
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4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
- การน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากการ

ท างานกลุ่ม 

- เช็คการตรงเวลาและ

ความครบถว้นในการ

ส่งงานการบ้าน 

- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

5 สามารถให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการ

แก้ปญัหาสถานการณต์่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า 

หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

- การน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากการ

ท างานกลุ่ม 

- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

6 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้

สถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทัง้แสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

- การน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากการ

ท างานกลุ่ม 

- ประเมินจากการ

พฒันาโครงงานกลุ่ม 

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 มีทักษะการใช้เคร่ืองมอืที่จะเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อ

การท างานที่เกีย่วกับคอมพวิเตอร์ 
- ให้มีการท ารายงาน

และการน าเสนอโดย

ใช้สื่อประสม 

2 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ

การเขียน พร้อมทั้งเลอืกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนอ

ได้อยา่งเหมาะสม 

- ตรวจสอบหลักการ

คิดวิเคราะห์และการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

จากงานทีไ่ด้

มอบหมาย 

- ให้มีการท ารายงาน

และการน าเสนอโดย

ใช้สื่อประสม 

3 มีทักษะการใช้งานระบบ ERP - ตรวจสอบหลักการ

คิดวิเคราะห์และการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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จากงานทีไ่ด้

มอบหมาย 

- ให้มีการท ารายงาน

และการน าเสนอโดย

ใช้สื่อประสม 

4 สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใช้

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ

ประยุกตต์่อปญัหาที่เกีย่วข้องอย่างสร้างสรรค์ 

- ให้มีการท ารายงาน

และการน าเสนอโดย

ใช้สื่อประสม 

5 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม - ให้มีการท ารายงาน

และการน าเสนอโดย

ใช้สื่อประสม 

 

 

 

2.2 รายละเอยีดกจิกรรมการประเมนิ 

กจิกรรมการประเมนิ สปัดาหท์ี่

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ

ประเมนิผล 

สอบข้อเขียน สัปดาห์สอบ 30 

สอบปฏิบัติการ สัปดาห์สอบ 20 

แบบฝึกหัด การบ้าน ท ารายงาน ทุกสัปดาห์ 10 

การน าเสนอผลงาน สัปดาห์สอบ

ปลายภาค 
5 

ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10 

ประเมินจากการท างานกลุ่ม สัปดาห์สอบ

ปลายภาค 
5 

เช็คการตรงเวลาและความครบถว้นในการส่งงาน

การบ้าน 

สัปดาห์สอบ

ปลายภาค 
5 

ตรวจสอบหลักการคิดวิเคราะห์และการโปรแกรม สัปดาห์สอบ 5 
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คอมพวิเตอร์จากงานที่ได้มอบหมาย 

ให้มีการท ารายงานและการน าเสนอโดยใชส้ื่อประสม สัปดาห์สอบ 5 

ประเมินจากการพัฒนาโครงงานกลุ่ม สัปดาห์สอบ 5 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

 Gelinas, Sutton and Hunton (2005). Accounting Information 

Systems, 6th Edition, QuebecorWorld Versailles, KY. 

 David Avison & Guy Fitzgerald (2005). information systems 

development: methodologies, techniques & tools, 4th Edition, 

McGraw Hill Education. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่ม ี

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ไม่ม ี

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน 

 ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

3. การปรบัปรงุการสอน  

 สัมมนา ประชมุปฏิบัตกิารการจัดการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงรายวิชาทุกป ีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน 


