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รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา               
0214323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 

2.  จ านวนหน่วยกิต                     
3(3-0-6)  

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเอกบังคับ 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา  ปรีชาพานิช 
 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคเรียนที่ 1/2560 
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  
  ไม่มี 
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 

8.  สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  :  เพื่อให้ผู้เรียน 
1.1 เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้ถึงความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ องค์ประกอบและลักษณะ

ของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและการจัดโครงสร้างองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวิธีการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
ปัญหาของระบบสารสนเทศ  และกรณีศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญมากในการประยุกต์การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ในองค์กร 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงจากการประเมินผลการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 
 

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศ  ความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกับการจัดโครงสร้างขององค์กร  การวางแผน การพัฒนา และการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  กรณีศึกษา 
 

2.  หัวข้อและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา - - 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 นิสิตสามารถปรึกษาได้ในวันเวลาที่จัดสรรไว้เป็นชั่วโมงว่างสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  

 



 4 

 หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

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

ความส าคัญ  
  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  มีจิตสาธารณะ 

1.2. วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาเรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน

ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
3. มอบหมายให้ท างานกลุ่มเพ่ือฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมจากการท างานกลุ่ม 

2. ความรู้ 

2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรก์ับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2. วิธีการสอน 
1. บรรยายจากเอกสารประกอบการสอน  
2. ให้นิสิตท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ 

ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3. อภิปรายโดยใช้กรณีศึกษา 

2.3. วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฎิบัติของนิสิต ในด้านต่างๆ คือ 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2. วิเคราะห์จากแบบฝึกหัด 
3. รายงานและการน าเสนอ 
4. ผลงานกลุ่ม  

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

3.2. วิธีการสอน 
1.  ให้นิสิตฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

ต่างๆ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2.  ศึกษาจากกรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง 

3.3. วิธีการประเมินผล 
1.  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาคโดยใช้โจทย์ประเภทวิเคราะห์ เพ่ือให้นิสิตได้ท าการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก 
2.  กรณีศึกษาประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานและผลงานกลุ่มในชั้นเรียน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
  สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
  สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

4.2. วิธีการสอน 
1.  ให้นิสิตท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการวิเคราะห์ ออกแบบ และ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยน าเสนอในรูปของรายงานและการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

4.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงานกลุ่ม  
2. ประเมินจากพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในระหว่างการท างานกลุ่มในชั้นเรียนและการน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 

  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

5.2. วิธีการสอน 
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอในรูปของรายงานและการน าเสนอหน้าชั้น

เรียน 

5.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากเนื้อหาในรายงานและการน าเสนอ 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 ชี้แจงรายละเอียดของวิชา 
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและการจัดการ 
1.1 ระบบสารสนเทศ 
1.2 ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
1.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่
ใช้คอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- แนะน าประมวลลักษณะวิชา 

- บรรยายเนื้อหาวิชา 
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

2 บทที่ 1  ระบบสารสนเทศและการ
จัดการ 
1.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
1.5 แนวโน้มของระบบสารสนเทศ 
1.6 ความหมายของการจัดการ 
1.7 ทักษะของการจัดการ 
1.8 หน้าที่ทางการจัดการ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

3-4 บทที่ 2 การจัดการองค์กรและ
สารสนเทศในองค์กร  

    2.1 ความหมายขององค์กร 
    2.2 องค์ประกอบขององค์กร 
    2.3 โครงสร้างองค์กรในมุมมองของ

การจัดการ 
    2.4 ความต้องการใช้งานข้อมูลและ

สารสนเทศของผูบ้ริหารแต่ละ
ระดับ 

    2.5 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
    2.6 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ในองค์กร 
    2.7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศใน

องค์กร 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาที่
ค้นคว้าจากนอกห้องเรียน 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

5 บทที่ 3  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3.1 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3.2 การศึกษาความเป็นไปได ้
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้
เรียน 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 

- โจทย์ตัวอย่าง 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

6-7 บทที่ 4 แบบจ าลองกระบวนการท างาน 
 4.1 แผนภาพกระแสข้อมูล 

 4.2 พจนานุกรมข้อมูล 

 4.3 ค าอธิบายกระบวนการท างาน 

 4.4 แผนภาพ IDEF0 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้
เรียน 

- จัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning โดยให้นิสิตน าเสนอ
กรณีศึกษาที่ค้นคว้าจากนอก
ห้องเรียน 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- โจทย์ตัวอย่าง 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

8 บทที่ 5  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

5.1  ระบบจดัการโครงสร้างองค์กร/

กรอบอัตราก าลังและจัดพนักงานลงใน

ต าแหน่ง 

5.2  ระบบบริหารงานบุคคล 

5.2.1 ระบบรับสมัครและคัดสรร
พนักงาน 

5.2.2 ระบบจัดการทะเบียนประวตัิของ
พนักงาน 

5.2.3 ระบบจัดการสิทธิประโยชน์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้
เรียน 

- แบ่งกลุ่มท างานในรูปแบบของ 
Project-Based Learning 
เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- โจทย์ตัวอย่าง 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

9 บทที่ 5  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

5.2  ระบบบริหารงานบุคคล 

5.2.4 ระบบบริหารเงินเดือน 

5.2.5 ระบบการเลื่อนระดับ/ต าแหน่ง 

5.2.6 ระบบจัดการข้อมูลการพ้นระบบ 

5.3  ระบบพัฒนาบุคคล 

5.3.1 ระบบจัดการด้านการฝึกอบรม 

5.2.7 ระบบจัดการด้านการศึกษา/ 
ดูงาน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้
เรียน 

- แบ่งกลุ่มท างานในรูปแบบของ 
Project-Based Learning 
เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

- โจทย์ตัวอย่าง 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

11 นิสิตน าเสนองานกลุ่มครั้งที่ 1 (10%) 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- น าเสนอและร่วมอภิปรายใน
ชั้นเรียนในรูปแบบของ 
Project-Based Learning 

สื่อที่ใช ้

- ไฟล์งานทีน่ าเสนอ 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

12-13 บทที่ 6  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พัสดุ  

    6.1 ความหมายของพัสดุ  

    6.2 ความหมายของการจัดการพัสดุ  

    6.3 ความส าคัญของการจัดการพัสดุ  

    6.4 ขั้นตอนของการจัดการพัสดุ 

6.5 เป้าหมายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการพัสด ุ

6.6 โครงสร้างการท างานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการพัสด ุ

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้
เรียน 

- แบ่งกลุ่มท างานในรูปแบบของ 
Project-Based Learning 
เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบ
ของระบบสารสนเทศดา้นพสัด ุ

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

14-15 บทที่ 7  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ยานพาหนะ  

    7.1 ความหมายของยานพาหนะ  

    7.2 ความหมายของการจัดการ
ยานพาหนะ  

     7.3 ความส าคัญของการจัดการ
ยานพาหนะ  

    7.4 ข้ันตอนของการจัดการยานพาหนะ 

    7.5 เป้าหมายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการยานพาหนะ 

7.6 โครงสร้างการท างานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการยานพาหนะ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 

- แบ่งกลุ่มท างานในรูปแบบของ 
Project-Based Learning 
เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบ
ของระบบสารสนเทศดา้น
ยานพาหนะ 

สื่อที่ใช ้

- เอกสารประกอบการสอน 
 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

16 นิสิตน าเสนองานกลุ่มครั้งที่ 2 (20%) 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- น าเสนอและร่วมอภิปรายใน
ชั้นเรียนในรูปแบบของ 
Project-Based Learning 

สื่อที่ใช ้

- ไฟล์งานทีน่ าเสนอ 

ผศ.อรยา ปรีชาพานชิ 

สัปดาห์ที่ 17  สัปดาห์สอนชดเชย 

สัปดาห์ที่ 18 – 19 สอบปลายภาค 
 

2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 ทดสอบย่อย  ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 สอบกลางภาค 10 30% 

3 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 สอบปลายภาค 18 หรือ 19 30% 

4 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.4, 4.2, 4.4, 5.1, 5.4 

งานที่มอบหมาย  11 และ 16 30% 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของการ
เรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
80.00 – 100  ได้เกรด  A  74.00 – 79.99  ได้เกรด  B+ 
68.00 – 73.99 ได้เกรด  B  61.00 – 67.99  ได้เกรด  C+ 
53.00 – 60.99 ได้เกรด  C  47.00 – 52.99  ได้เกรด  D+ 
41.00 – 46.99 ได้เกรด  D   0.00 – 40.99  ได้เกรด  F 

 

 
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. เอกสารและต าราหลัก 
1. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2550). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ : แซทโฟร์ พริ้นติ้ง จ ากัด. 
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
3. อรยา ปรีชาพานิช. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.  
4. อรรถกร เก่งพล. (2548). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซีส มีเดียคอม จ ากัด. 
5. หนังสือทางวิชาการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบทเรียน     
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
      - 
ภาษาอังกฤษ 
     - 
 

2. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
     - 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1  แบบประเมินรายวิชา 

 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบ 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1  อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท า

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1  กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนน
ในรายวิชา 

       
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 
 
 
 

 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรยา  ปรีชาพานิช) 
                  ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 

 


