
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 

3442101 กระบวนการทางธรุกิจสําหรับระบบสารสนเทศ 

2. จํานวนหนวยกิต1 

    3 หนวยกิต (2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 

อาจารยธัญพร  ศรีดอกไม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรยีน1 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1 

- 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 

- 

8. สถานที่เรียน1 

หองบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ หองบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1 

พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 

เพื่อศึกษากระบวนการทางธุรกิจตางๆ ถึงขั้นตอนตางๆที่สําคัญ รวมท้ังบุคลากร สารสนเทศ และ  

เทคโนโลยีตางๆ ที่มีการใชงานอยู  และสามารถใชสารสนเทศในการจัดกระบวนการทางธุรกิจ  รวมทั้งมี  

การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีใชอยูในปจจุบันของระบบสารสนเทศตางๆ ไดแก ดานการผลิต  การตลาด   

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา1 

    1. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ บทบาท หนาที่ ของตนเองและสังคม   

    2. เพือ่พัฒนาความรู ความสามารถในการวิ เคราะห และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจสําหรับระบบ  

       สารสนเทศที่ เหมาะสมกับมนุษย   

    3. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจสําหรับระบบสารสนเทศท่ี สามารถประยุกต  

       นําไปใชไดจริงในธุรกิจตางๆ 

    4. เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบตนเองและทางวิชาชีพ   

    5. เพื่อสามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยี สารสนเทศอยางเหมาะสม 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา1 

ศึกษากระบวนการทางธุรกิจ  การใชสารสนเทศในการจัดกระบวนการทางธุรกิจ  การนําโปรแกรม  

สําเร็จรูปมาใชในการจัดการในดานการผลิต  การตลาด การเงินและบัญชี  และการบรหิารงานบุคคล 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30ช่ัวโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตาม 

ความตองการ 

ของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 30ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 75 

ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1 

นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดตลอดเวลาดวยตนเองหรือวิธีสื่อสารท่ีสะดวก 

ดังนี้ 

 1) อาจารยแจงวันและเวลาใหคําปรึกษาทางโทรศัพทและ e-mail   

                           Arjan.tanyaporn@gmail.com 

          2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือกลุม (เฉพาะกรณี )   

 

 



หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.1.2 มีความเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเคารพกฏระเบียบ

ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

1.1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชพี 

     1.2 วิธีการสอน1 

1.2.1 ปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลาและการสวนรวมในชั้นเรียน 

1.2.2 ชี้แจงวิธีปฏิบัติตัวในการเรียนและความรับผิดชอบรวมกันในชั้นเรียน 

1.2.3 บรรยายเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต และม ี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2.4 ยกตัวอยางสอดแทรกในเน้ือหาสาระที่เก่ียวของ  แลวใหนักศึกษารวมอภิปรายแนวปฏิบัติท่ี

ดี และเหมาะสมรวมท้ังมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนกรสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2.5 ใหนักศึกษาศึกษากรณีตัวอยางและใหคนควาหาความ สามารถวิเคราะหผลกระทบและหา

แนวทางในการแกปญหา 

1.2.6 มอบหมายงานประจาํวิชา และรายงาน 

     1.3 วิธีการประเมินผล1 

           1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทําฝกปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมายไดถูกตอง และ 

ตรงเวลา 

          1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค 

          1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู 

     2.1 ความรูที่ตองไดรับ1 

2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยี รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิฒันาการของเทคโนโลยีเล็งเห็นการ 

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนําไปประยกุต 

2.1.4 รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชาํนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องสามารถ           

บูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2.1.5 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตเทคโนโลยีท่ีใชงานไดจรงิ 



 

     2.2 วิธีการสอน1 

2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอยาง และมีการถาม – ตอบ ระหวางผูสอนและผูเรียน 

2.2.2 บรรยาย  อภิปรายและเรียนรูแบบรวมมือ  ศึกษากรณีตัวอยาง  ศึกษาโดยใช ปญหา เปน

ฐาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา  การคนควาบทความขอมูลที่เก่ียวของโดยนํามาสรุปและ

นําเสนอ 

2.2.3 ฝกปฏิบัติ  ซอฟตแวรระบบเปด นําเสนอผลงานจากการปฏิบัติโดยเครื่องมือท่ีใชในวิชาชีพ  

                  จริง   

2.2.4การทํางานกลุม รายงานเดี่ยว และรายงานกลุม 

2.2.5การนําเสนองานและรายงาน การวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

     2.3 วิธีการประเมิน 

2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

          2.3.2 สอบยอยภาคทฤษฎี 

2.3.3 นําเสนอสารสนเทศท่ีคนควา และอภิปรายผล 

2.3.4 การนาํเสนอรายงานกลุม  

3. ทักษะทางปญญา 

     3.1 ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา1 

3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

     3.2 วิธีการสอน1 

3.2.1 การทํางานกลุม 

3.2.2 การมอบหมายใหนักศึกษาเปนรายบุคคล และนาํเสนอผลการศึกษา 

3.2.3มอบใหทํารายงาน และศึกษาคนควาในหัวขอน้ันๆ 

     3.2 วิธีการประเมินผล1 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและงานบุคคลผลงานที่ไดมอบหมาย 

 3.3.2สอบกลางภาค 

 3.3.3สอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถเปนผูริเร่ิมและสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย เพื่อแกไขสถานการณทั้งสวนตัว

และสวนรวมอยางเหมาะสม 

4.1.2 สามารถใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระทําของ



ตนเองและสวนรวม 

4.1.3 สามารถพัฒนาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตรมาชี้นาํ

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

     4.2 วิธีการสอน1 

           4.21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี เนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมีปฎิสัมพันธระหวาง   

                  บุคคลมอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุม                     

          4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนบทบาทความเปนผูนําหรือผูรวมงานอยางเหมาะสม   

     4.3 วิธีการประเมินผล 

           4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเอง และประเมินโดยเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

 4.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษานาํเสนอ 

 4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม 

 4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

         5.1.1 มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

5.1.2 สามารถแนะนาํประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

     5.2 วิธีการสอน 

          5.2.1จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลาย และเหมาะสม พรอมท้ังสามารถใชความรูดานคอมพิวเตอร 

5.2.2 ฝกภาคปฏิบัติดวยเครื่องมือที่ใชในวิชาชพีและทันสมัย 

 5.2.3 มอบหมายงานใหผูเรียนเนนการเรียนรูดวยตัวเอง โดยศึกษาและคนควาจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

5.2.4 นําเสนอรายงานกลุม พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรปูแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม หนา

ชั้นเรียน 

     5.3 วิธีการประเมินผล 

           5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 

 5.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 5.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

 



 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อที่ใช 

ผูสอน 

1 

 

- ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา 

- มอบหมายงานตางๆ 

- การประเมินผล 

โดยนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 

4 - ปฐมนิเทศน 

- ศึกษาวิเคราะห

ผูเรียน 

- แจกแผนการสอน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

2 บทท่ี 1 บทนํา 

- ความรูดานธุรกิจ 

- ความรูดานสารสนเทศ   

- เทคโนโลยี สารสนเทศ   

- การใชสารสนเทศในองคกรธุรกิจ    

- สารสนเทศทางธุรกิจยุคโลกาภิวัตน 

 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

3 บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ 

- ความหมาย 

- แบบจําลองระบบสารสนเทศ    

- บทบาทของระบบสารสนเทศ   

- การจําแนกประเภทของระบบสารสนเทศ   

- ระบบสารสนเทศบนเว็บ 

 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

4 บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ   

- การวางแผนระบบสารสนเทศ 

- การเลือกใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 

- การไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ 

- การพัฒนาระบบ 

- เทคนิคการใชแผนภาพกระแสขอมูล 

- การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   

- โครงสรางหนวยงานสารสนเทศ   

- บุคลากรดานสารสนเทศ 

 

4 ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 



 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

5 บทท่ี 4ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และการตัดสินใจ      

- แนวคดิและองคประกอบ  

- การจัดการ   

- การตัดสนิใจ 

- สารสนเทศเพ่ือการจัดการและการ          

  ตัดสนิใจ   

- กระบวนการทางธุรกจิของระบบ  

  สารสนเทศ              

- เทคโนโลยี ทางการจัดการ   

 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / 

อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

6 สอบกลางภาค 

 

4 ทดสอบผลการเรียน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

7 ศึกษาคนควาระบบสารสนเทศตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

8 ศึกษาคนควาระบบ

สารสนเทศตามกลุม

ท่ีไดรับมอบหมาย 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

8 บทที่ 5 ระบบสารสนเทศเพือ่การ

เกี่ยวกับบรหิาร ทรัพยากรมนุษย

คอมพิวเตอร 

- แนวคดิและองคประกอบ 

- กระบวนการทางธุรกจิของระบบ HRIS 

- เทคโนโลยี ทางการบรหิารทรัพยากร                                 

  มนษุย 

 

4 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัตกิารใช

ระบบสารสนเทศ 

- รายงานกลุม   

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

9 บทที่ 6 ระบบสารสนเทศทางการผลิต   

- แนวคิดและความหมาย 

- แหลงขอมูลในการผลิตและการดําเนนิ งาน 

-  MRP   

- กระบวนการทางธุรกจิของระบบ  

สารสนเทศ    

- เทคโนโลยี ทางการผลิต    

 

 

4 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัตกิารใช

ระบบสารสนเทศ  

- รายงานกลุม   

 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 



สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

10 บทที่ 7  ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

- แนวคิดและความหมาย 

- องคประกอบทางการตลาด 

- การสงมอบคุณคาเพื่อลูกคา 

- บทบาททางการตลาด 

- กระบวนการทางธุรกิจของระบบ  

สารสนเทศ   

- เทคโนโลยี ทางการตลาด 

 

4 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัตกิารใช

ระบบสารสนเทศ 

- รายงานกลุม   

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

11 บทที่ 8 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

- แนวคิดและความหมาย 

- การจัดการทางการเงิน 

- สารสนเทศทางการเงิน  

- กระบวนการทางธุรกิจของระบบ 

สารสนเทศ 

- เทคโนโลยี ทางการเงิน        

4 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัตกิารใช

ระบบสารสนเทศ 

- รายงานกลุม   

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

12 บทที่  9  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

- แนวคิดและความหมาย 

- การจัดการทางการบัญช ี

- สารสนเทศทางการบัญชี    

- กระบวนการทางธุรกิจของระบบ           

สารสนเทศ     

- เทคโนโลยี ทางการบัญชี    

 

4 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัติการใช

ระบบสารสนเทศ 

- รายงานกลุม   

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

13 บทที่ 10 ระบบสารสนเทศยุคโลกา 

ภิวัฒน 

- แนวคิดและความหมาย 

- ระบบสารสนเทศดานการจดัการโซ 

อุปทาน 

- ระบบสารสนเทศดานการจดัการลูกคา

สัมพันธ   

4 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัติการใช

ระบบสารสนเทศ 

- รายงานกลุม   

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 



สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อที่ใช 

ผูสอน 

14-15 บทที่ 10 ระบบสารสนเทศยุคโลกา 

ภิวัฒน(ตอ) 

- ระบบสารสนเทศดานการวางแผน 

- ระบบสารสนเทศดานการจดัการความรู    

8 - บรรยาย / 

อภิปราย 

- ฝกปฏิบัติการใช

ระบบสารสนเทศ 

- รายงานกลุม   

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

     

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

15 

 
นําเสนองานกลุม 4 นําเสนอรายงาน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

16 

 

 

สอบปลายภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ที ่

ผลการ

เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

1 

 

1.2  2.2  3.2  

4.2  5.2 
เขาชั้นเรียน 

การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ใบงานในแตละสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
15% 

 

 

2 

1.3.2  1.3.3  

2.2.2  2.2.3  

2.2.4  2.2.5  

3.2.1  3.2.2  

3.2.3 4.2.1  

4.2.2  5.2.1  

5.2.2  5.2.3  

5.2.4     

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  

การนําเสนอโครงงาน 

สงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

การทํางานกลุม/เดี่ยว 

การอภิปรายกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 

3 2.3.1  3.3.3  

3.3.4 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

16 

30% 

30% 

 

 

 



 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 

เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการทางธุรกิจสาํหรับระบบสารสนเทศ   

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

รุงรัศม ีบุญดาว, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิตอล,นนทบุร,ี ลัคกี้บุค, 2559. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

    - เว็บไซต ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางธุรกิจสําหรับระบบสารสนเทศ   

    - วารสารท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางธุรกิจสําหรับระบบสารสนเทศ   

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     ในการประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี ้ มีดังนี้ 

- สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

- ขอเสนอแนะผานทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักเรียน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรงุการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-     ตั้งคณะกรรมการคณะตรวจสอบผลการประเมิน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุก  3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์

-    เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูในการ 

แกปญหา 

 


