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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มคอ.3 

หมวดท่ี 1 ข&อมูลโดยท่ัวไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา   
3601802   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information Systems)   

1.2 จํานวนหน.วยกิต 
3 หน+วยกิต (3-0-6)   

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร9ธุรกิจ  รายวิชาบังคับ 

1.4 อาจารย�ผู&รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย�ผู&สอน 
อาจารย�ผู&รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย9 ดร.ณัฐชามญฑ9 ศรีจําเริญรัตนา 
อาจารย�ผู&สอน 
อาจารย9 ดร.ณัฐชามญฑ9 ศรีจําเริญรัตนา หมู.เรียน 58/65, 58/66, 58/67, 58/68 

1.5 ภาคการศึกษา/ช้ันป:ท่ีเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปEการศึกษา 2558 สําหรับนักศึกษาชั้นปEท่ี 1 

1.6 รายวิชาท่ีต&องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถ&ามี) 
ไม+มี 

1.7 รายวิชาท่ีต&องเรียนพร&อมกัน (Co-requisites) (ถ&ามี) 
ไม+มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
หJองปฏิบัติการคอมพิวเตอร9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.9 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด 
4 ธันวาคม 2558 

หมวดท่ี 2 จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค�   

2.1 จุดมุ.งหมายของรายวิชา   
1. เพ่ือใหJนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของขJอมูลและสารสนเทศในองค9กร รวมถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศ

ท่ีมีต+อการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 
2. เพ่ือใหJนักศึกษารูJจักโครงสรJางของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
3. เพ่ือใหJนักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสําคัญ และรูปแบบของการนําระบบสารสนเทศไปใชJในองค9กร 
4. เพ่ือใหJนักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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2.2 วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือใหJเนื้อหามีความถูกตJอง และทันสมัยเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน 
2. เพ่ือใหJการเรียนการสอนมีความเขJาใจง+ายยิ่งข้ึน สามารถเรียนรูJไดJอย+างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหJผูJเรียนมีความรูJ ความสามารถในการประยุกต9ความรูJท่ีไดJรับมาใชJในการทํางานอย+างเหมาะสม 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

3.1 คําอธิบายรายวิชา 
 แนวความคิดเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเปVนประโยชน9ในการจัดการ การวิเคราะห9 การออกแบบ และ

องค9ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และความสัมพันธ9ระหว+างองค9ประกอบเหล+านั้น บทบาทและหนJาท่ีของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค9การ สภาพแวดลJอมภายนอกองค9การ และผลกระทบต+อสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
รวมถึงการประยุกต9ใชJระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต+าง ๆ รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติดJวย 

3.2 จํานวนช่ัวโมงท่ีใช&ต.อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝPกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝPกงาน 
การศึกษาด&วย

ตนเอง 
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต+อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ตJองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม+มีการฝZกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝZกงาน 
 

การศึกษาดJวยตนเอง 
6 ชั่วโมงต+อสัปดาห9 

3.3 จํานวนช่ัวโมงต.อสัปดาห�ท่ีอาจารย�ให&คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปQนรายบุคคล 
1.  อาจารย9ใหJคําปรึกษาผ+าน Social Network (Facebook กลุ+มรายวิชา) 
2.  อาจารย9จัดเวลาใหJคําปรึกษาเปVนรายบุคคลหรือรายกลุ+ม 1 ชั่วโมงต+อสัปดาห9 (เฉพาะบุคคลท่ีตJองการ) 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู&ของนักศึกษา 

1. ด&านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการเรียนรู& กลยุทธ� / วิธีการสอน กลยุทธ� / วิธีการประเมินผล 

1. [�] ตระหนักในคุณค+าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย9
สุจริต  

มีการสอดแทรกเนื้อหาดJานคุณค+า
และคุณธรรมจริยธรรม และความ   
ซ่ือสัตย9สุจริตในการอJางอิงบทความ
ทางอินเทอร9เน็ต พรJอมยกตัวอย+างใหJ
เห็น  

สังเกตพฤติกรรมจากงานหรือ
รายงานท่ีมอบหมาย และการเขJา
ชั้นเรียน 

2. [O] มีวินัย ตรงต+อเวลา และความ
รับผิดชอบต+อตนเองและสังคม 

สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการเคารพ
สิทธิ กฎระเบียบ ขJอบังคับต+างๆ ของ
องค9กรและสังคม 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมาย 

3. [O] มีภาวะความเปVนผูJนําและ 
ผูJตาม สามารถทํางานเปVนทีมและ
สามารถแกJไขขJอขัดแยJงและลําดับ
ความสําคัญ 
 

แบ+งนักศึกษาเปVนกลุ+มๆ ใหJคJนควJา  
ช+วยกันวิเคราะห9กรณีศึกษาท่ีไดJรับ 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมาย 
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4. [O] เคารพสิทธิและรับฟjงความคิดเห็น
ของผูJอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค+า
และศักด์ิศรีของความเปVนมนุษย9 

สอดแทรกความมีวินัย ตรงต+อเวลา 
รับผิดชอบต+อตนเองและสังคม  

สังเกตพฤติกรรมการส+งงานตJอง
เปVนไปตามเวลากําหนดเวลา 

5. [O] เคารพกฎระเบียบและขJอบังคับ
ต+างๆ ขององค9กรและสังคม 

กําหนดกฏระเบียบของรายวิชา
เพ่ือใหJนักศึกษาปฏิบัติตาม 

สังเกตพฤติกรรมและการแต+งกาย
เขJาชั้นเรียนของนักศึกษา 

6. [�] สามารถวิเคราะห9ผลกระทบ 
จากการใชJคอมพิวเตอร9ต+อบุคคล
องค9กรและสังคม 

สอดแทรกเนื้อหาเรื่องผลกระทบ 
จากการใชJคอมพิวเตอร9ต+อบุคคล
องค9กรและสังคม 

สังเกตพฤติกรรมการใชJคอมพิวเตอร9
ของนักศึกษา 

7. [O] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

สอดแทรกเนื้อหาดJานจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตพฤติกรรมจากงานท่ี
มอบหมาย 

2. ด&านความรู& 
1. [�] มีความรูJและความเขJาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาท่ีศึกษา 

สอนแบบการบรรยาย-ถามตอบใน
เนื้อหาตามคําบรรยายรายวิชา ซ่ึง
เนJนใหJเกิดความรูJจริงเพ่ือนําไป
ประยุกต9ใชJในภาคปฏิบัติไดJ 

ประเมินและใหJคะแนน ใชJขJอสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ในการทดสอบความรูJดJานหลักการ
และทฤษฎีของนักศึกษา 

2. [O] สามารถวิเคราะห9ปjญหา เขJาใจ
และอธิบายความตJองการทาง
คอมพิวเตอร9 รวมท้ังประยุกต9
ความรูJ ทักษะ และการใชJ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกJไข
ปjญหา 

การใหJภาพรวมของความรูJก+อนเขJาสู+
บทเรียน การสรุปย้ําความรูJใหม+หลัง
บทเรียน พรJอมกับเชื่อมโยงความรูJ
ใหม+กับความรูJเดิม การเชื่อมโยง
ความรูJจากวิชาหนึ่งไปสู+อีกวิชาหนึ่ง
ในระดับท่ี สูงข้ึนการเลือกใชJวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

ประเมินและใหJคะแนน จากงานท่ี
มอบหมายงานกลุ+ม 

3. [O] สามารถวิเคราะห9 ออกแบบ ติดต้ัง 
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร9ใหJตรง
ตามขJอกําหนด 

ใชJการสอนหลายรูปแบบ ตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดJแก+ การ
บรรยาย การ ทบทวน การฝZก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ
ท่ีเนJนผูJเรียนเปVนสําคัญ เช+น การ
เรียนแบบร+วมมือ การเรียนแบบใชJ
ปjญหาเปVนฐาน การเรียนโดยการ
คJนควJาดJวยตนเอง โดยใหJจัดใหJมีการ
บรรยายประกอบ เอกสาร การ
ทบทวน การคJนควJาดJวยตนเอง เปVน
ตJน 

ประเมินและใหJคะแนน จากงานท่ี
มอบหมายเปVนกลุ+ม 

4. [O] สามารถติดตามความกJาวหนJาทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร9  

1. ใชJวิธีการสอนท่ีผูJเรียนแสวงหา
ความรูJและฝZกทักษะดJวยตนเอง
อย+างต+อเนื่อง 

2. การถาม-ตอบปjญหาทางวิชาการ

สังเกตพฤติกรรมและความกJาวหนJา
จากงานท่ีมอบหมายเปVนกลุ+ม 
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ในหJองเรียน 
5. [O] รูJ เขJาใจและสนใจพัฒนาความรูJ 

ความชํานาญทางคอมพิวเตอร9
อย+างต+อเนื่อง 

ใชJวิธีการสอนท่ีอาศัยความร+วมมือ
สมัครใจในการทํากิจกรรมต+างๆ 

สังเกตพฤติกรรม 

6. [O] มีความรูJในแนวกวJางของสาขาวิชา
ท่ีศึกษาเพ่ือใหJเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขJาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม+ๆ 

มอบหมายโครงงานกลุ+ม โดยเนJน
โจทย9ท่ีมีการศึกษาผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม+ๆ 

ประเมินหัวเรื่องของงานกลุ+ม 
ท่ีนักศึกษาสนใจ 

7. [O] มีประสบการณ9ในการพัฒนาและ
หรือการประยุกต9ซอฟต9แวร9ท่ีใชJ
งานไดJจริง  

การใชJกรณีศึกษา/ตัวอย+าง  การ
คJนควJาดJวยตนเอง  บรรยายโดยใชJ
ปjญหาและแกJปjญญาโจทย9 การ
ทํางานกลุ+ม การนําเสนอผลการรวิ
เคราะห9กรณีศึกษา 

ประเมินและใหJคะแนน จากงานท่ี
มอบหมายเปVนกลุ+ม 

8. [O] สามารถบูรณาการความรูJในท่ี
ศึกษากับความรูJในศาสตร9อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขJอง 

มอบหมายโครงงานกลุ+ม โดยเนJน
โจทย9ท่ีมีการบูรณาการความรูJกับการ
ประยุกต9โครงงานกับสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขJอง 

ประเมินผลจากการอภิปราย การทํา
รายงานกลุ+ม  

3. ด&านทักษะทางปRญญา 
1. [O] คิดอย+างมีวิจารณญาณและอย+าง

เปVนระบบ 
สอนแบบบรรยายและถามตอบ
มอบหมายงานท่ีส+งเสริมการคิดอย+าง
มีวิจารณญาณท่ีดีและอย+างเปVน
ระบบ  

สังเกตพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของนักศึกษา 

2. [O] สามารถสืบคJน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชJในการ
แกJไขปjญหาอย+างสรJางสรรค9  

บรรยายวิธีการต+างๆ ท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการกลุ+มในการอภิปราย 
สะทJอนความคิด การคิดวิเคราะห9 
คิดสังเคราะห9 

ประเมินและใหJคะแนน จากงานท่ี
มอบหมาย 

3. [O] สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห9 
และสรุปประเด็นปjญหาและความ
ตJองการ  

มอบหมาย โ คร ง ง านกลุ+ ม  แล ะ
นํ า เสนอผลการ ศึกษา  จากการ
วิ เคราะห9กรณี ศึกษา ในการนํ า
เทคนิคการวิเคราะห9ระบบและการ
ประยุกต9ใชJเครื่องมือต+าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขJองในการแกJปjญหา 

ประเมินและใหJคะแนนงานกลุ+ม 
ท่ีนักศึกษาเสนอ 

4. [�] สามารถประยุกต9ความรูJและ
ทักษะกับการแกJไขปjญหาทาง
คอมพิวเตอร9ไดJอย+างเหมาะสม  

สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
มอบหมายงาน 

สังเกตพฤติกรรม 

4. ด&านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. [O] สามารถสื่อสารกับกลุ+มคน สอนแบบบรรยายและถามตอบ สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
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หลากหลายและสามารถสนทนา
ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต+างประเทศอย+างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนใหJมีการปฏิสัมพันธ9สื่อสาร
โดยมีการรายงานหนJาชั้นเรียน 

ในการมีส+วนร+วมในชั้นเรียนของ
นักศึกษา  

2. [O] สามารถใหJความช+วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก+การ
แกJปjญหาสถานการณ9ต+างๆ  

สอนแบบบรรยายถามตอบ 
สนับสนุนใหJมีการปฏิสัมพันธ9กันใน
หJองเรียนหรือในกลุ+ม โดยมีงาน 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีไดJรับ
มอบหมาย 

 ผลการเรียนรู& กลยุทธ� / วิธีการสอน กลยุทธ� / วิธีการประเมินผล 
 ในกลุ+มท้ังในบทบาทของผูJนํา หรือ

ในบทบาทของผูJร+วมทีมทํางาน 
มอบหมายใหJเปVนการรายงานหนJาชั้น
เรียน 

 

3. [O] สามารถใชJความรูJในศาสตร9มาชี้นํา
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ+มใหJนักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีไดJรับ
มอบหมาย 

4. [�] มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ+ม 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ+มใหJนักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีไดJรับ
มอบหมายและการแสดงออกในการ
มีส+วนร+วมในชั้นเรียนของนักศึกษา 

5. [O] สามารถเปVนผูJริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแกJไขสถานการณ9ท้ังส+วนตัว
และส+วนรวม พรJอมท้ังแสดงจุดยืน
อย+างพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุ+ม 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ+มใหJนักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีไดJรับ
มอบหมาย 

6. [O] มีความรับผิดชอบการพัฒนา 
การเรียนรูJท้ังของตนเองและทาง
วิชาชีพอย+างต+อเนื่อง 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ+มใหJนักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานท่ีไดJรับ
มอบหมาย 

5. ด&านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. [O] มีทักษะในการใชJเครื่องมือท่ี

จําเปVนท่ีมีอยู+ในปjจจุบันต+อการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร9 

แนะนําและสาธิตการใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคJนและ
มอบหมายงาน 

สังเกตพฤติกรรม 

2. [O] สามารถแนะนําประเด็นการแกJไข
ปjญหาโดยใชJสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร9หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต9ต+อปjญหาท่ีเก่ียวขJอง
อย+างสรJางสรรค9 

บรรยายเก่ียวกับสถิติการใชJ
อินเทอร9เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศในปjจจุบันพรJอมชี้ใหJเห็น
ถึงขJอดี-ขJอเสีย  

สังเกตพฤติกรรม 

3. [O] สามารถสื่อสารอย+างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล+าและ 
การเขียน เลือกใชJรูปแบบของ 
สื่อการนําเสนออย+างเหมาะสม  

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ+มใหJนักศึกษาโดยใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศนําเสนองานตามท่ีไดJรับ
มอบหมาย พรJอมท้ังมีการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น

สังเกตพฤติกรรม 
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เรียน 
4. [�] สามารถใชJสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย+างเหมาะสม 
สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
มอบหมายงาน 
 
 
 

ประเมินและใหJคะแนน จากงานท่ี
มอบหมายงานรายบุคคลและราย
กลุ+ม 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

5.1 แผนการสอน 

สัปดาห� 
ท่ี 

หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 
บรรยาย 

จํานวน 
ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช& 

ผู&สอน 

1 แนะนํารายวิชาเบ้ืองต�นข�อตกลง
และวิธีการเรียนการสอน 
บทท่ี 1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับ
ระบบคอมพิวเตอร" 

4  ⋅ แนะนําเน้ือหาวิชา 

⋅ วัตถุประสงค"การเรียนการสอน 
เกณฑ"ท่ีใช�ในการประเมินผลและ
หนังสือท่ีใช�ประกอบการเรียนการ
สอน 

⋅ ให�นักศึกษาคิดวิเคราะห"โดยการทํา
กรณีศึกษาและตอบโจทย"ท่ีผู�สอน
กําหนด 

⋅ บรรยาย ยกตัวอย2าง ผ2านเครื่อง
คอมพิวเตอร"และโปรเจคเตอร" 

⋅  ทําแบบฝ4กหัด บทท่ี1 

อาจารย"ณัฐชามญฑ" ศรี
จําเรญิรัตนา  

2 บทท่ี 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ  

4  - บรรยาย ยกตัวอย2าง ผ2านเครื่อง
คอมพิวเตอร"และโปรเจคเตอร" 
- แบบฝ4กหัด 
- ใบงานกลุ2ม  

3 บทท่ี 3 ระบบย2อยสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ  

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 3 

4 บทท่ี 4 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 4 

5 บทท่ี 5 ระบบฐานข�อมลู 4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 5 

6 บทท่ี 6 ระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข2าย  

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 6 

7 บทท่ี 7 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 7 
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8 สอบกลางภาค 

9 
บทท่ี 8 ระบบสารสนเทศสาํหรับ
ผู�บริหาร 

4 
 

- บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 8 

อาจารย"ณัฐชามญฑ" ศรี
จําเรญิรัตนา  

10 บทท่ี 9 ปBญญาประดิษฐ" 4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 9 

11 บทท่ี 10 การจัดการความรู� 4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 10 

12 บทท่ี 11 ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 11 

13 บทท่ี 12 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธ"ธุรกิจ 

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 12 

14 บทท่ี 13 พาณิชย"อิเล็กทรอนิกส" 4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 13 

15 บทท่ี 14 แนวโน�มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4  - บรรยาย  
- แบบฝ4กหัดและใบงาน บทท่ี 14 
- ส2งงานกลุ2ม 

16 สอบปลายภาค 

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู& 

กิจกรรม 
การเรียนรู& 

ด&านผลการเรียนรู& 
วิธีการประเมิน สัปดาห�ประเมิน 

สัดส.วนการ
ประเมินผล 

1 2.1 สอบกลางภาค 8 25 % 
2 2.1 สอบปลายภาค 16 25 % 
3 1.1,1.6, การส+งงานตามท่ีรับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15 % 
4 4.4,5.4 การทํางานกลุ+มท่ีเปVนผลงาน ปลายภาคการศึกษา 25 % 

5 1.1,3.4 
การเขJาชั้นเรียน 
การมีส+วนร+วม การเสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

รวม 100 % 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

6.1 เอกสารตําราหลัก 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ". ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.-กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554 
ณัฏฐพันธ" เขจรนันทน". ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.-กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545 

6.2 เอกสารและข&อมูลสําคัญ 
        - 

6.3 เอกสารและข&อมูลแนะนํา 
ศรีไพร ศักด์ิรุ+งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย9ชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ 
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จัดการความรู&.พิมพ9ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    

7.1 กลยุทธ�การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         มีการใชJแบบประเมินออนไลน9เพ่ือใหJนักศึกษาประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดJจัดกิจกรรมใน
การนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดJดังนี้ 

1.  การสังเกตการณ9จากพฤติกรรมของผูJเรียน 
2.  การสนทนากลุ+มระหว+างผูJสอนและผูJเรียน 
3.  แบบประเมินผูJสอน โดยใชJแบบประเมินออนไลน9 
4.  ขJอเสนอแนะผ+าน Facebook ท่ีอาจารย9ผูJสอนไดJจัดทําเปVนช+องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

7.2 กลยุทธ�การประเมินการสอน 
1.  สังเกตพฤติกรรมเขJาเรียน และการมีส+วนร+วมในการเรียนการสอน 
2.  ผลการสอบของนักศึกษา 
3.  การทวนสอบของคณะกรรมการทวนสอบ 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
        นําผลการประเมินการสอนในขJอท่ี 2 มาปรับปรุงการสอน ดJานเนื้อหา ดJานเทคนิคการสอน ดJานกิจกรรม และหาขJอมูล
เพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน โดยประชุมในสาขาวิชาเพ่ือหาปjญหาและแนวทางในการแกJไขและเปVนแนวทางในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือหาขJอมูลในการปรับปรุงการสอน 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        สาขาวิชาไดJแต+งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ+มประเมิน มคอ.3
มคอ.5 และขJอสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รวมท้ังการใหJคะแนนในรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชาในหลักสูตร 25% ของวิชาท่ีเปpดสอนท้ังหมด 

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
รายวิชาจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาโดยใชJผลการประเมินในขJอ 7.1 และ 7.2 

 


