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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SCT0533 การบริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Modern Business Administration with 
Technology) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
๓ หน่วยกิต  (๒-๒-๕) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์จันทรา บุญวิชัย  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๔ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๘ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ ความส าคัญของเทคโนโลยี เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประเภทของเทคโนโลยีที่ผู้บริหารใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร การน าแผน
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเครื่องมือทางการจัดการที่
ทันสมัย เพ่ือช่วยผู้บริหารสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ ความส าคัญของเทคโนโลยีเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

2. เพ่ือให้นักศึกษาประเภทของเทคโนโลยีที่ผู้บริหารใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร การน าแผนเทคโนโลยี
ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์  

3.  เพ่ือให้ศึกษาถึงเครื่องมือทางการจัดการที่ทันสมัย เพ่ือช่วยผู้บริหารสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ ความส าคัญของเทคโนโลยี เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ประเภทของเทคโนโลยีที่ผู้บริหารใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร การน าแผนเทคโนโลยีไป
ปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเครื่องมือทางการจัดการที่ทันสมัย เพ่ือช่วย
ผู้บริหารสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ปฏิบัติ  ๓๒ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
      (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่

เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียน
โปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยายเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ ความส าคัญของเทคโนโลยี เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ประเภทของเทคโนโลยีที่ผู้บริหารใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร การน าแผน
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเครื่องมือทางการ
จัดการที่ทันสมัย เพื่อช่วยผู้บริหารสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- บรรยายเกี่ยวกับ สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมต่าง  ๆ ไปในตัวอย่างท่ีสอนทุก ๆ คาบ 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
1.  ผู้เรียนเข้าใจสามารถน าหลักการที่ได้ในการบริหารยุคใหม่ทางด้านสารสนเทศ มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการบริหารงานทางด้านสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน  เช่น บุคคล 

และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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๒.๓ วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการท างานของการบริหารยุคใหม่และ

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓.๒ วิธีการสอน 

- อภิปรายกลุ่ม 
- ศึกษาจากตัวอย่างของการบริหารยุคใหม่และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการบริหารองค์กรยุคใหม่ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
๔.๒ วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาตัวอย่างบริหารารซอฟแวร์ของหน่วยงานต่างๆ  
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  
- การน าเสนอรายงาน 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

- ทักษะการคิดค านวณ เชิงตัวเลข 
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน

ชั้นเรียน 
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
- ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน website chantra.sru.ac.th 

และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  7 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑-๒ 
 

ก้าวสู่ระบบไอซีที 
 
 

๔ 
 
 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th 

จันทรา บุญวิชัย 

๓-๔ 
 

บทที่ 2 ทรัพยากรระบบไอซี  ๔ 
 
 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th 

จันทรา บุญวิชัย 

๕-๖ 
 

บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
แนวใหม่  

๔ 
 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th 

จันทรา บุญวิชัย 

๗-๘ 
 

บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบไอ
ทีซี 

๔ 
 

ศึกษากรณีศึกษา การค านวณ
เวลาการท างานของซีพียู  

จันทรา บุญวิชัย 

๙-๑๐ บทที่ 5 บทบาทระบบไอซีทีในองค์กร
สมัยใหม่ 

๔ บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th 

 

๑๑-๑๒ 
 

บทที่ 6 การจัดการระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์ ๔ 
 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th  

จันทรา บุญวิชัย 

๑๓-๑๔ 
 

บทที่ 7 การบริหารโครงการพัฒนาระบบ
ไอซีที 
 
 

๔ 
 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th 

จันทรา บุญวิชัย 

๑๕-๑๖ 
 

กรณีศึกษาการบริหารงานด้วยไอซีที ๔ 
 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ใช้สื่อ 
www.chantra.sru.ac.th 

จันทรา บุญวิชัย 

๑๗ สอบปลายภาค ๔  จันทรา บุญวิชัย 
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
 

๑ 
2.1 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
 

๖ 
๑๖ 

๓๐% 
๓๐% 
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๒ 2.1,3.2,3.3,
4.4,5.1       

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 

๓ 1.1 
การเข้าชั้นเรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
       พงศ์ศักดิ์ ผกามาส “ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ ”, 2557 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Schwallbe, Kathy, “Information Technology Project Management”, Thomson, 2008 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Marchewka, Jack, “Information Technology Project Management”, Wiley, 2003 
Humphrey, Watts, “Managing the Software Process”, Addison-Wesley, 9191.  
Kemerer, C.F., “Software Project Management :Reading and Cases”, IRWIN, 9111.  
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

 
 


