
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 

3440009  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) 

2. จํานวนหนวยกิต1 

    3 หนวยกิต (2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 

อาจารยธัญพร  ศรีดอกไม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรยีน1 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1 

- 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 

- 

8. สถานที่เรียน1 

หองบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ หองบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1 

พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 

    มุงเนนใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศ และโครงสราง

ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ตลอดจนการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศให เหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภท และฝกปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา1 

   1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ สามารถ  

วิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกตความรู   

ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการบริหารธุรกิจ   

 และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองคความรูใหมที่

เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ และสามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตร

อ่ืนๆ   

    2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชหลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทาง  

ปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยาง  

เหมาะสม และสามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผลในการทํางาน   

    3. เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบไดรับมอบหมาย   

    4.  สามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิงตัวเลข   

เพื่อใชในการประมวลผล แปลความหมายและวิเคราะหผล ทางการบริหารธุรกิจตองาน สามารถนําความรู

และ  เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ มาประยุกตใชในการส่ือสารภายในองคกร และสามารถเลือกใช

สารสนเทศใน การสื่อสารไดอยางเหมาะสม   
 

 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา1 

ความสามารถของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ โครงสรางของระบบ 

สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ รูปแบบของระบบสารสนเทศดานการเงิน การ 

บัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของทางธุรกิจและฝกปฏิบัติการ

ใชงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   



2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30ช่ัวโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตาม 

ความตองการ 

ของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 30ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 75 

ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1 

นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพือ่ขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดตลอดเวลาดวยตนเองหรือวิธีสื่อสารท่ีสะดวก 

ดังนี้ 

 โทรศัพท  

                                Arjan.tanyaporn@gmail.com 

หองทํางาน  

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.1.2 มีความเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเคารพกฏระเบียบ

ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

1.1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชพี 

     1.2 วิธีการสอน1 

          1.2.1 ปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลาและการสวนรวมในชั้นเรียน 

          1.2.2 ชี้แจงวิธีปฏิบัตติัวในการเรียนและความรับผดิชอบรวมกันในชั้นเรียน 

           1.2.3 บรรยายเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต และม ี

                   จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2.4 ยกตัวอยางสอดแทรกในเน้ือหาสาระที่เก่ียวของ  แลวใหนักศึกษารวมอภิปรายแนวปฏิบัติท่ี

ดี และเหมาะสมรวมท้ังมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนกรสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2.5 ใหนักศึกษาศึกษากรณีตัวอยางและใหคนควาหาความ สามารถวิเคราะหผลกระทบและหา

แนวทางในการแกปญหา 

1.2.6 มอบหมายงานประจาํวิชา และรายงาน 

 



     1.3 วิธีการประเมินผล1 

           1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทําฝกปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมายไดถูกตอง และ 

ตรงเวลา 

          1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค 

          1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู 

     2.1 ความรูที่ตองไดรับ1 

2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยี รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิฒันาการของเทคโนโลยีเล็งเห็นการ 

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนําไปประยุกต 

2.1.4 รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชาํนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องสามารถ           

บูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2.1.5 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตเทคโนโลยีท่ีใชงานไดจรงิ 

 

     2.2 วิธีการสอน1 

          2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอยาง และมีการถาม – ตอบ ระหวางผูสอนและผูเรียน 

2.2.2 บรรยาย  อภิปรายและเรียนรูแบบรวมมือ  ศึกษากรณีตัวอยาง  ศึกษาโดยใช ปญหา เปน

ฐาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา  การคนควาบทความขอมูลที่เก่ียวของโดยนํามาสรุปและ

นําเสนอ       

2.2.3 การทํางานกลุม รายงานเดี่ยว และรายงานกลุม 

2.2.4 การนาํเสนองานและรายงาน การวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

     2.3 วิธีการประเมิน 

           2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

           2.3.2 สอบยอยภาคทฤษฎี 

2.3.3นําเสนอสารสนเทศที่คนควา และอภิปรายผล 

2.3.4การนําเสนอรายงานกลุม  

3. ทักษะทางปญญา 

     3.1 ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา1 

3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 



     3.2 วิธีการสอน1 

          3.2.1 การทํางานกลุม 

          3.2.2 การมอบหมายใหนักศึกษาเปนรายบุคคล และนําเสนอผลการศึกษา 

          3.2.3 มอบใหทํารายงาน และศึกษาคนควาในหัวขอน้ันๆ 

     3.2 วิธีการประเมินผล1 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและงานบุคคลผลงานที่ไดมอบหมาย 

 3.3.2 สอบกลางภาค 

 3.3.3 สอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถเปนผูริเร่ิมและสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย เพื่อแกไขสถานการณทั้งสวนตัว

และสวนรวมอยางเหมาะสม 

4.1.2 สามารถใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระทําของ

ตนเองและสวนรวม 

4.1.3 สามารถพัฒนาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตรมาชี้นาํ

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

     4.2 วิธีการสอน1 

              4.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกัน   

              4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเปนกลุม และมีการสงงานตามเวลาท่ีกําหนด  

              4.2.3 การนําเสนอโครงงานและรายงาน   

 

     4.3 วิธีการประเมินผล 

           4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเอง และประเมินโดยเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

 4.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษานาํเสนอ 

 4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม 

 4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

         5.1.1 มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

5.1.2 สามารถแนะนาํประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 



     5.2 วิธีการสอน 

           5.2.1 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่หลากหลาย และเหมาะสม พรอมทั้งสามารถใชความรูดานคอมพิวเตอร 

5.2.2 ฝกภาคปฏิบัติดวยเครื่องมือที่ใชในวิชาชพีและทันสมัย 

 5.2.3 มอบหมายงานใหผูเรียนเนนการเรียนรูดวยตัวเอง โดยศึกษาและคนควาจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

5.2.4 นําเสนอรายงานกลุม พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม หนา

ชั้นเรียน 

     5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 

 5.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 5.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อที่ใช 

ผูสอน 

1 

 

- ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา 

- มอบหมายงานตางๆ 

- การประเมินผล 

โดยนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 

4 - ปฐมนิเทศน 

- ศึกษาวิเคราะห

ผูเรียน 

- แจกแผนการสอน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

2 บทท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ    

- ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- ขอมูลและสารสนเทศ       

-ลักษณะของกฎหมาย 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการ  

  จัดการ    

- ประโยชนของระบบสารสนเทศเพ่ือการ  

  จัดการ    

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

3 บทที่ 2 องคประกอบของระบบ 

สารสนเทศ   

- บุคลากร 

- ซอฟตแว และ  ฮารดแวร    

- ขอมูล    

- ระเบียบปฏิบัติการ    

- ภาวะเช่ือมตอ การปฏิวัติไรสาย และ  

  อินเทอรเน็ต    

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

4 บทที่ 3 ระบบยอยของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ 

- ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ (TPS)                                     

- ระบบจัดทํารายงานเพื่อการจัดการ 

(MRS)                                                                       

- งานสาํนักงาน    

-ระบบสารสนเทศสําหรับสํานักงาน 

 (OIS)    

4 ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

 



สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

5 บทท่ี 4 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

- ความหมายของเครือขาย 

- วัตถุประสงคของการใชเครือขาย 

- ประเภทของเครือขาย   

- ขอจํากัดของระบบเครือขาย 

- องคประกอบของเครือขาย   

- มาตรฐานของระบบ LAN   

- เครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)    

- การทํางานของคอมพิวเตอรในเครือขาย    

- การทํางานเปนเซิรฟเวอรในระบบ LAN   

- อุปกรณสําหรับเช่ือมตอในเครือขายขนาด

ใหญ 

8 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

6 บทท่ี 5 เครือขายอินเทอรเน็ต   

- ความหมาย และความเปนมาของอินเทอร

เน็ต 

- การเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

-เว็บไซต 

- อีเมล 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

7 นําเสนองานคู 4 อภิปราย อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

8 สอบกลางภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

9 บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 

- แนวคิดและความหมาย 

- การบริหารทรัพยากรมนุษย 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

- เทคโนโลยีทางการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

10 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศทางการผลิต    

- แนวคิดและความหมาย   

- การจัดการการผลิตและดาํเนินงาน 

- สารสนเทศทางการผลิต  

- เทคโนโลยีทางการผลิต 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 



สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อที่ใช 

ผูสอน 

11 บทที่ 8 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

- แนวคิดและความหมาย 

- หลักการตลาด 

- สารสนเทศทางการตลาด 

- เทคโนโลยีทางการตลาด   

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

12 บทที่ 9 ระบบสารสนเทศ ทางการเงิน   

- แนวคิดและความหมาย 

- การจัดการทางการเงิน   

- สารสนเทศทางการเงิน 

- เทคโนโลยีทางการเงิน 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

13 บทที่ 10 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

- แนวคิดและความหมาย 

- การบัญช ี

- สารสนเทศทางการบัญชี   

- เทคโนโลยีทางการบัญช ี

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

14 บทที่ 11 แนวทางการพัฒนา ระบบ

สารสนเทศ และแนวโนมของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การวางแผนระบบสารสนเทศ   

- การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ   

- การพัฒนาระบบ 

- โครงสรางหนวยงานสารสนเทศ 

- การปรับตัวขององคกรในยุคสารสนเทศ 

- แนวโนมการใชเทคโนโลยีขององคกร 

- เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

- การปฏิบัติตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของ IT 

4 - ศึกษาจากเอกสาร 

- บรรยาย / อภิปราย 

- ปฏิบัติกิจกรรมจาก 

ใบงาน 

อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

15 นําเสนองานกลุม 

 

4 นําเสนอรายงาน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

16 สอบปลายภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

 



สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

15 

 

นําเสนองานกลุม 4 นําเสนอรายงาน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

16 

 

 

สอบปลายภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.ธัญพร  ศรีดอกไม 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ที ่

ผลการ

เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

1 

 

1.2  2.2  3.2  

4.2  5.2 
เขาชั้นเรียน 

การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ใบงานในแตละสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
15% 

 

 

2 

1.3.2  1.3.3  

2.2.2  2.2.3  

2.2.4  2.2.5  

3.2.1  3.2.2  

3.2.3 4.2.1  

4.2.2  5.2.1  

5.2.2  5.2.3  

5.2.4     

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  

การนําเสนอโครงงาน 

สงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

การทํางานกลุม/เดี่ยว 

การอภิปรายกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 

3 2.3.1  3.3.3  

3.3.4 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

16 

30% 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 

เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 

รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ, สารสนเทศทางธุรกิจ, กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

    - เว็บไซต ท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ/ธุรกิจ   

    - วารสารที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ/ธุรกิจ   

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     ในการประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี ้ มีดังนี้ 

- สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

- ขอเสนอแนะผานทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักเรียน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรงุการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-     ตั้งคณะกรรมการคณะตรวจสอบผลการประเมิน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-   ปรับปรุงรายวิชาทุก  3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

-    เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูในการ 

แกปญหา 

 

 




