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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 SP318 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      
         (Management Information System) 
2. จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และเป็นวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาปลาย / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requistites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน 

ห้องเรียน 22601 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ธันวาคม 2558 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์ของการสร้างระบบสารสนเทศที่ดี องค์ประกอบและชนิดของระบบสารสนเทศ  การ
วางแผนวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา และการน าระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  

วัตถุประสงค์ของการสร้างระบบสารสนเทศที่ดี องค์ประกอบและชนิดของระบบสารสนเทศ  การ
วางแผนวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา และการน าระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและชนิด

ของระบบสารสนเทศ  การวางแผนวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา และการน าระบบสารสนเทศไปใช้  
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติงาน
และฝึกปฏิบัติโครงงาน  

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในห้องเรียน พร้อมติดประกาศที่ห้องพัก 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล 
  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ล าดับความส าคัญ 
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.2 วิธีการสอน 

 การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอนทุกครั้ง 
 สอนให้แต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบันและเคารพกติกาของสังคม 
 สอนไม่ให้ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  
 เน้นเรื่องการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาและในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 เน้นในเรื่องการท างานเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีการก าหนดต าแหน่ง หน้าที่ ให้ชัดเจน  
 สอนให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเช่นติวให้เพื่อนแต่ไม่ให้เพื่อนคัดลอก  และให้รู้จักท ากิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 พฤติกรรมการเข้าเรียน จากระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน 
 คะแนนการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา และจะตัดคะแนนหากส่ง

งานล่าช้ากว่าก าหนดเวลา 
 ตรวจสอบงานท่ีท า ไม่ให้มีการคัดลอก 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในห้องเรียน 
 การแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย และหักคะแนนเม่ือแต่งกายผิดระเบียบ 
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 สามารถ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงให้ตรงตามข้อก าหนด 
 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
2.2 วิธีการสอน 

      บรรยาย อภิปราย  กรณีศึกษา   มอบหมายและ  ให้ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เนต   
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาที่มอบหมายให้ท าเป็นงานกลุ่ม/เดี่ยว 
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 การวัดผล 

 คะแนนเก็บ    30 % 
  - การเข้าชั้นเรียน   5 % 
  - สอบย่อย    5 %   
  - งานกลุ่ม /งานเดี่ยว    19 % 
                    - คะแนนส าหรับการประเมิน  1 % 
 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 สามารถสืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 

 ให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากค าถาม หรือกรณีศึกษา ในชั้นเรียน 
 การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอ 
 มอบหมายให้ท าเป็นงานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ถึงการออกแบบว่ามีความเหมาะสม ใช้งานง่าย

และสะดวก 
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3.3 วิธีการประเมินผล 
เน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหา แสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้ภาคทฤษฏีในการสอบกลางภาค
และปลายภาค  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม 
4.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม และน าเสนองานเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้สอดคล้อง ทันสมัย ตามสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือในหัวข้อที่ก าหนด 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
 ผลงานกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.2 วิธีการสอน 

 บรรยาย  ให้ท าแบบฝึกหัด มอบหมายงานกลุ่ม งานเดี่ยวโดยให้น าเสนอในช้ันเรียน โดยมี
โจทย์ประเภทการวิเคราะห์ ที่ต้องอาศัยข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

 จากรายงาน และน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย ที่มีลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณิตศาสตร์และสถิติด้วยสื่อเทคโนโลยี 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา 
บทท่ี 1 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจ 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

2 บทท่ี 2 กลยุทธฺการใช้สารสนเทศ 2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

3 บทท่ี 3 ระบบสารสนเทศกับส่วนงาน
ต่างๆ ขององค์กร 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

4 บทท่ี 4 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ในระบบ
สารสนเทศ 
บทท่ี 5 เทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์ใน
ระบบสารสนเทศ 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

5 บทท่ี 5 เทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์ใน
ระบบสารสนเทศ 
บทท่ี 6   เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
ระบบเครือข่ายในระบบสารสนเทศ 
 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

6 บทท่ี 7 อินเตอร์เนต เอกซ์ทราเนต และ
อินทราเนตในระบบสารสนเทศ 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

7 น าเสนองานครั้งท่ี 1 2.5 น าเสนอผลงาน อ.อรรถวิท 

8 สอบกลางภาค    

9 บทท่ี 8 การจัดการข้อมูลและความรู้ 2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

10 บทท่ี 9 ความต้องการสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 
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11 บทท่ี 10 การจัดการระบบสารสนเทศ 2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

12 บทท่ี 11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
บทท่ี 12 ปัญญาประดิษฐ์และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

13 บทท่ี 13 การวางแผนระบบสารสนเทศใน
องค์กร 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

14 บทท่ี 14  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

15 บทท่ี 15 แนวทางการได้มาซึ่งระบบ
สารสนเทศ 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

16 
บทท่ี 16 ความปลอดภัยและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

2.5 บรรยาย ถามตอบและ
ฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

17 สอบปลายภาค 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

8 
17 

65% 
1,2,3,5 

3,4,5 
รายงานกลุ่มและการ
น าเสนอ 

             8,15 15% 
3,4,5 

1,2,3,4,5 
การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
ผลงานกลุ่ม  ผลงานเดียว 

ทุกสัปดาห์ 20% 
1,2,3,4,5 
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วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Student – Centerd Approach)  
   
 การบรรยาย (Lecture)  การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา  (problem-based Learning) 
 การฝึกปฏิบัติ (Practice)   การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน(Project-based-Learning) 
 การอภิปราย(Discussion)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจัย  (Research-based-Learning) 
 การสัมมนา (Seminar)  
 การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 กรณีศึกษา(Case Study)  อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify………………… 
 
 
สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 รูปภาพ (picture)   สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 ของจริง (Authentic Material  
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ 
 อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify………………… 
                      
 
 
กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
      

 การค้นคว้าข้อมูล (Data/Information Search)  เกมส์ (Games) 
 การระดมสมอง(Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 การน าเสนอ (Presentation)     การส ารวจข้อมูล (Survey) 
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)    การฝึกภาคสนาม(Field Work) 
 การทดลอง(Experiment)     การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify…………………   
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย อ.อรรถวิท กปิลกาญจน์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ข้อมูลจากวารสารวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     ข้อมูลจาก
เวบไซต์ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ข้อมูลจากวารสารวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     ข้อมูลจาก
เวบไซต์ 

 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ 
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
  จากการประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
  จากการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  จากผลงานที่นักศึกษาท าส่ง 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 การสังเกตการสอนของสาขาวิชา โดยผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 จากการประเมินการสอนในข้อ 1. และจากข้อ 2. น าข้อที่ควรปรับปรุงมาประชุมแก้ไขใน
กลุ่มผู้สอน 

 การจัดสัมมนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยคณะ  และสาขาวิชาจัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ 
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เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 

 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพของรายวิชา ดังนี้ 

 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 
 

 


