มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS 611 การประกอบธุรกิจออนไลน์
Online Entrepreneur
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.บัณฑิต
วรรธนาภา ประธานหลักสูตร
อ.ประสิทธิ ์
วรฉัตราวณิช อาจารย์ผสู้ อน
คณาจารย์พเิ ศษ, ผูท้ รงคุณวุฒ ิ อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3-4 (ภาค 2/2555) / ชัน้ ปีท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
15 ตุลาคม 2555

2

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ ฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์การใช้งานระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใช้งานระบบสารสนเทศต่อสังคม และธุรกิจสมัยใหม่ เป็นนักเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ คี ุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความเข้าใจในสภาพการ
แข่งขันของโลกธุรกิจตามความเป็ นจริง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปญั ญาในการนาความรู้ ความ
เข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพืน้ ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ควรมี
การเปลีย่ นแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้ม ี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การวิเคราะห์และการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปญั หา การสร้างโมเดลธุรกิจ การเข้า
ใจความต้องการของผูใ้ ช้ การสัมภาษณ์ การระดมสมอง การสร้างต้นแบบ คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบ การจัดความต้องการสารสนเทศ การบริหารขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะของความ
ต้องการกับนิยามระบบเป้าหมาย การวัดคุณภาพ การสร้างระบบทีถ่ ูกต้อง การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมเหตุสมผล การบริหารการเปลีย่ นแปลง และการติดตามงาน
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การ
ตนเอง
ฝึ กงาน
45 ชัวโมง
่
135 ชัวโมง
่
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ โดยประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือนักศึกษานัดหมาย
ล่วงหน้าทางอีเมล
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 . คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1
คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ.2)
(1.1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของ
ผูอ้ ื่น อย่างรอบรู ้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปั ญหาตามหลักการและค่านิยม
อันดี ให้ขอ้ สรุ ปที่ไวต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
1.2 วิธกี ารสอน
- บรรยาย
- งานกลุ่ม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- พฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั (อ้างอิงจาก มคอ.2)
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ ตลอดจน
ทฤษฎีที่ สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
- มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
- สามารถวิเคราะห์ปญั หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยาย
- อภิปรายกลุ่ม แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในกลุ่ม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบทีว่ ดั หลักการและทฤษฎี
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปญั ญาทีต่ อ้ งพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ.2)
(3.1) ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทางระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจและพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญั หา
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
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3.2 วิธกี ารสอน
- แบบฝึกหัดการสร้างแบบจาลองของระบบสารสนเทศตามมุมมองต่างๆ
- งานกลุ่ม ทาโครงงาน วิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศของบริษทั หรือผูใ้ ช้งาน
จริง หรือกลุ่มเป้าหมายจริง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ.2)
(4.1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนหรื อความยุ่งยากระดับสู งทางวิชาชี พได้ดว้ ย
ตนเอง
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปญั หาสถานการณ์ต่างๆ
ในกลุ่มทัง้ ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทางาน
4.2 วิธกี ารสอน
- อภิปรายกลุ่ม แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในกลุ่ม
- งานกลุ่ม ทาโครงงาน วิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศของบริษทั หรือผูใ้ ช้งาน
จริง หรือกลุ่มเป้าหมายจริง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา (อ้างอิง
จาก มคอ.2)
- (5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- นาเสนอผลงานโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- การจัดทารายงาน และการสุ่มนักศึกษาขึน้ มาวิเคราะห์ case ใหม่ๆ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

Business Ownership
Revolution
The New Era of E-Commerce
Models
The Secret of 100M (Baht)
Online Business.
Business Plan Writing
Technique
Profitable E-Commerce
Strategies
Online Marketing Strategies (I)
Online Marketing Strategies
(II)
Midterm Exam
Building your own Business
Model
Digital Media Marketing
Digital Media & E-Commerce
Revolution. (Part I : Social
Media Marketing & Selling
Strategies)
Digital Media & E-Commerce
Revolution. (Part II : Mobile
Marketing & Selling Strategies)
Analytics Tools for ECommerce
Creativity Thinking for
Business
E-Commerce & IP Laws
Group Project Presentation
Final Exam

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

จานวน กิ จกรรมการเรียน
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
การสอนและสื่อที่
ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยาย
อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช
3

บรรยาย

อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3

บรรยาย

Guest Speaker

3

บรรยาย

อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3

บรรยาย

อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3
3

บรรยาย
บรรยาย

Guest Speaker
อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3
3

สอบกลางภาค
บรรยาย

อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช
อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3
3

บรรยาย
บรรยาย

Guest Speaker
อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3

บรรยาย

อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3

บรรยาย

Guest Speaker

3

บรรยาย

อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช

3
3
3

บรรยาย
บรรยาย
สอบปลายภาค

Guest Speaker
อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช
อ.ประสิทธิ ์ วรฉัตราวณิช
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2.

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1

2

3

1.2

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่
ได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้
และตรงเวลา
2.1, 2.2, 3.3 - สอบกลางภาคและปลายภาค ด้วย
ข้อสอบทีว่ ดั หลักการและทฤษฎี
- สอบกลางภาคและปลายภาค ด้วย
ข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์
หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
1.3, 4.2, 5.3 - พฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม
- การจัดทารายงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ นผล
-

สัปดาห์ท่ี 8 - สอบกลาง
และ 17
ภาค 30%
- สอบปลาย
ภาค 30%
สัปดาห์ท่ี 7 40%
และ 16
(กาหนดส่ง
รายงาน
กลุ่ม)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
[1] E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice
[2] The Zen of Social Media Marketing 2nd Edtion
[3] Mastering the world of marketing
[4] 100 Great Branding Ideas
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
[1] Dave Chaffey (2011)
[2] Shama Kabani (2012)
[3] Eric Taylor (2011)
[4] Sarah McCartney (2012)

7

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือทางด้าน E-Marketing ทัง้ Social Media และ Mobile Marketing

1.
2.
3.
4.
5.

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
กลยุทธ การประเมิ นการสอน
ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน
พิจารณาจากผลการประเมิน และความแตกต่างระหว่างแผนการสอนกับการสอนจริง (ถ้ามี)
การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีการทวนสอบผลการเรียนโดยประธานหลักสูตรและคณบดี
การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

