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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน  
           Fundamental of Information System 

2. จํานวนหนวยกิต   
3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยสยาม แยมแสงสังข  ประธานหลักสูตร 
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
 ไมมี 

7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

9. วนัที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
14 กุมภาพันธ 2552 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องคประกอบ ประโยชนการใชงานระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใชงานระบบสารสนเทศตอสังคม เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
2. วัตถปุระสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1. คําอธบิายรายวิชา  

หลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของในระบบสารสนเทศ  
ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวของของระบบ
สารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีที่ใชในการ
จัดการระบบฐานความรู หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  จรรยาบรรณ จริยธรรมของ
ผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกันอันตราย หรือภัย
จากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกปฏบิตัิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 6 
ชั่วโมงตอสัปดาห   

3. จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวชิา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเวปไซดคณะ  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบคุคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะ
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รายที่ตองการ) 
 

หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพฒันา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล 
การไมเปดเผยขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟตแวร และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซ่ือสัตยใน
การเขียนโปรแกรมอยางมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช webboard การขายของผานอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคไม
สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง  

- อภิปรายกลุม 
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ 
- บทบาทสมมติ 

 
1.3 วิธีการประเมนิผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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2. ความรู  

2.1 ความรูทีต่องไดรับ  

  มีความรูในหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของใน
ระบบสารสนเทศ  ประเภทขอมูล แหลงท่ีมาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เกี่ยวของของระบบสารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการระบบฐานความรู หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  จรรยาบรรณ 
จริยธรรมของผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกัน
อันตราย หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให
คนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน 
Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3 วิธีการประเมนิผล 

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่นนการวัดหลักการและทฤษฎ ี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพเิศษ และนําเสนอผลการศกึษา 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในปจจบัุน 
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤต ิ
3.3 วิธีการประเมนิผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบที่ตองพฒันา  

- พฒันาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
- พฒันาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พฒันาการเรยีนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาความกาวล้ําของเทคโนโลยี การนําตวัอยางการ

ใชเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน ธุรกจิ หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
- การนําเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมนิผล 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
- รายงานที่นําเสนอ  พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพฒันา       

- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และ

นําเสนอในชั้นเรียน 
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เชน Weblock การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat 
Room  

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
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5.3 วิธีการประเมนิผล 

- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

1 
 

บทท่ี 1 ระบบสารสนเทศในองคกร 
- ความหมายและองคประกอบ

ระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- จริยธรรมและปจจัยทางสังคม 

(การดักจับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส) 

- การใชระบบสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษา 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

2 
 

บทท่ี 2 ฮารดแวรและซอฟตแวร 
- องคประกอบของฮารดแวร 
- ปจจัยทางจริยธรรม (การสํารอง

ขอมูล การโจรกรรมขอมูล) 
- ภาพรวมของซอฟตแวรระบบ 
- ซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
- ซอฟตแวรประยุกต 
- ภาษาโปรแกรม 
- แนวโนมการใชซอฟตแวร 
- กรณีศึกษา จุดส่ังซ้ือของ 

staples unwires 

3 บรรยาย  ศึกษาจาก
อุปกรณฮารดแวร สาธิต
การใชซอฟตแวร 
ยกตัวอยางการใชงาน
ซอฟตแวรประยุกต 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

3 
 

บทท่ี 3 ขอมูลและสารสนเทศ 
- การจัดการขอมูล 
- ระบบฐานขอมูล 
- ฐานขอมูลประยุกต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ปกปองขอมูลผูใชของรัฐบาล) 
- กรณีศึกษาฐานขอมูลดานชีว 

สารสนเทศ 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

4 
 

ทดสอบยอย และบรรยาย บทที่ 4 
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
และเอ็กทราเน็ต 
- ภาพรวมของการสื่อสาร

โทรคมนาคม 
- การประมวลผลผานเครือขาย

และการกระจาย 
- ภาระหนาที่ และการใชงาน

อินเทอรเน็ต 
- งานประยุกตบนเว็ปและ

อินเทอรเน็ต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ทองเว็ปใน anonymity 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการใชงาน
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต 
ศึกษาจากปญหาโครงงาน 
Problem base learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

5 
 

บทท่ี 4 อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
และเอ็กทราเน็ต ตอ 
- ภาระหนาที่ และการใชงาน

อินเทอรเน็ต 
- งานประยุกตบนเว็ปและ

อินเทอรเน็ต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ทองเว็ปใน anonymity 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการใช
งานประยุกตบน
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

6 
 

บทท่ี 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- การพาณิชยผานอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
- ปจจัยดานจริธรรม (การใช

โทรศัพทเคลื่อนที่) 
- งานประยุกตเพ่ือการพาณิชย 
- โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการทํา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการซ้ือ
ขายสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

 

7 
 

บทท่ี 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 
- ระบบสารสนเทศองคกร 
- กิจกรรมการประมวลผล 
- การควบคุมและจัดการ 
- การวางแผนบริหารทรัพยากร

องคกร 
- การจัดการหวงโซอุปทาน 
- การบริหารลูกคาสัมพันธ 
- กรณีศึกษา (การใหบริการเพลง

ผานมือถือ) 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศองคกร  ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

8 สอบกลางภาค  
 

3   

9 
 

บทท่ี 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- การแกปญหาและการตัดสินใจ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- ปจจัยทางจริยธรรม (ความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ) 
- ภาระหนาที่ในงานบริหารองคกร 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร  
เพ่ือการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

10 
 

บทท่ี 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(ตอ) 
- ภาพรวม และองคประกอบของ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม 
- ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร  
เพ่ือการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

11 
 

บทท่ี 7 ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู และระบบสารสนเทศเฉพาะ
ดาน 
- ระบบจัดการฐานความรู 
- ภาพรวมของปญญาประดิษฐ 
- ปจจัยดานจริยธรรม(ระบบ 

eHarmony) 
- ระบบผูเชี่ยวชาญ 
- ระบบเสมือนจริง 
- กรณีศึกษา ตนแบบการจําลอง

การขับรถของ BMW 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
ปญญาประดิษฐ ระบบ
เสมือน ศึกษาจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

12 
 

ทดสอยยอย และบรรยาย บทที่ 8 
การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู 
- ภาพรวมของการพัฒนาระบบ 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- การวิเคราะหความตองการ 
- การวิเคราะหระบบ 
- การออกแบบระบบ 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

13 
 

บทท่ี 8 ตอ การพัฒนาระบบ ระบบ
จัดการฐานความรู 
- การสรางและติดต้ังระบบ 
- การปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน  

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

- การทบทวนระบบ 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การพัฒนา

ระบบอยางเร็วของ 
sanfrancisco’s bay) 
 

 

14 
 

บทท่ี 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม  
- ความสูญเสียจากการใชงาน

คอมพิวเตอร 
- การปกปองความเสียหายที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

15 
 

บทท่ี 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม ตอ 
- คอมพิวเตอร เคร่ืองมือในการกอ

อาชญากรรม 
- ไวรัส 
- การปองกันอาชญากรรม

คอมพิวเตอร 
- สิทธิความเปนสวนตัว 
- สภาพแวดลอมในการทํางาน 
- ปจจัยดานจริยธรรม(ความ

เชื่อถือของ Lexis Nexis ) 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

16 สอบปลายภาค 
 

3   

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                            11 
 

 

2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ที่  
 

ผลการ
เรียนรู*  

 

วิธีการประเมนิ  
 
 

สัปดาหท่ี
ประเมนิ  

สัดสวนของการ
ประเมนิผล 

 

1 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 

3.2 

ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 
 

4 
8 
12 
16 

 

10% 
25% 
10% 
25% 

 

2 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-

4.6,5.3-5.4 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนาํเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรปุบทความ 
การสงงานตามทีม่อบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 
1.1-1.7, 

3.1 

การเขาช้ันเรยีน 
การมีสวนรวม อภปิราย เสนอความ
คิดเหน็ในชัน้เรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
Ralph Stair, George Reynolds (200x). Fundamental of Information System, Thomson Course 

Technology 
2. เอกสารและขอมูลสาํคญั 

ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

เว็บไซด ท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท  
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หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรงุการดาํเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจาํหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
 


