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รายละเอียดของรายวิ ชาิ ิิิิิิ 

ช่ือสถาบันอิ ดมศึกษา มหาวิทยาล ยราชภ ฏก าแพ เพชร               

คณะ/สาขาว ชา คณะครุศาสตร์    โปรแกรมวิชาคอมพ ิวเตอร ์ 
 

 
 
 

หมวดท่ีิ1ิข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

 

1. รหัสและชืิ อรายวิ ชา 
1184307 ระบบสารสนเทศเพ  ่อการบริหารการศ  กษา 

(Management Information System for Education) 
 

2. จิานวนหน วยก ต 
3 (2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา 

หล กสูตรครุศาสตรบ ณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพ ิวเตอร์ 
หมวดวิชาเฉพาะด  าน 

 

4. อาจารย์ผิู้รับผ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผิู้สอน 

อาจารย์เมธี มธุรส 
อาจารย์ศรินญา หวาจ อย 
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอ  

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทิี่เรียน 
ภาคการศ  กษาท่ี 2/2560  ช ้นปีท่ี 4 หมู่เรียน 5711210,5711211 

 

6. รายว ชาท่ีเรียนมากิ อนิ (Pre-requisite) (ถ้ามิี) 
ไม่ม ี 

 

7. รายว ชาท่ีต้องเรียนพร้อมกันิ (Co-requisites) (ถ้ามิี) 
ไม่ม ี 

 

8. สถานท่ีเรียน 
คณะครุศาสตร์ มหาว ิทยาล ยราชภ ฏกำแพ เพชร 

 

9. วิันท่ีจัดทำหรือปรับปร งรายละเอิียดของรายวิ ชาคร้ังลิ าส ด 
2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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หมวดท่ีิ2ิจ ดม ิ งหมายและวิัตถ ประสงค์ 
 

 

1. จ ดมิ  งหมายของรายวิ ชา 

    1.1    เพ  ่อให น  กศ  กษามีความรู ความเข าใจบทบาทขอ ระบบสารสนเทศ 
1.2    เพ  ่อให น  กศ  กษาสามารถวา แผน ในการพ  ฒนาระบบขอ ระบบสารสนเทศได  
1.3    เพ  ่อให น  กศ  กษาสามารถเข าใจถ  โคร สร า ขอ ระบบสารสนเทศ 
1.4    เพ  ่อให น  กศ  กษาสามารถนาความรู ไปประยุกต์ใช ก บ านด านการจ ดการได  

 

2. วิัตถ ประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปร งรายวิ ชา 
 

เพ  ่อให น  กศ  กษามีความรู ความเข  าใจในการการวา แผนการจ ดการทร พยากรสารสนเทศ   การพ  ฒนา 
ระบบสารสนเทศ และนำไปประยุกต์ใช  านในอนาคต 

 

 

หมวดท่ีิ3ิลักษณะและการดำเน นการ 
 

 

1. คำอธ บายรายวิ ชา 
 

ความสำค ญขอ ระบบสารสนเทศ ข  อมูลและสารสนเทศในอ ค ์กร โคร สร า ระบบสารสนเทศเพ  ่อ 
การจ ดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข  อมูลสำน ก าน 
อ  ตโนม ติ ระบบสารสนเทศในอ ค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพ  ่อสน บสนุนการจ ดการในด านการวา แผน การ 
ควบคุม การต ดสินใจ การพ ฒนาระบบ สารสนเทศด วยคอมพ ิวเตอร์มาใช ในการจ ดการ การร กษาความ 
ปลอดภ ยและการควบคุมระบบสารสนเทศ 

 

 

2. จำนวนช่ัวโมงทิี่ใช้ติ อภาคการศึกษา 
 

 

บรรยาย 
 

สอนเสร ม 

 

การฝึกปฏิ บัต งานิ
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

48 ช ่วโม  
 

ไมม่ ี 
 

ไม่ม ีการฝึกปฏิบ ติ 
 

ไม่ม ี 
 

 

3. จำนวนช่ัวโมงต อสัปดาหิ์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิ ชาการแก นักศึกษาเป็นรายบ คคล 
 

 

อาจารย์จ ดเวลาให คำแนะนำต่อน กศ กษารายบุคคลหร อรายกลุ่ม 1 ช ่วโม ต่อส ปดาห์ 
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หมวดท่ีิ4ิการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 

1. ด้านค ณธรรมิ จร ยธรรม 
 

1.1ิค ณธรรมิ จร ยธรรมท่ีติ้องพิัฒนา 
 

-  มีวิน ย ตร ต่อเวลา อดทน ขย  น และความร บผิดชอบต ่อตนเอ และส  คม 

- มีจรรยาบรรณทา วิชาการและวิชาชีพ 
 

 
1.2ิวิ ธีการสอน 

 

- จ  ดก ิจกรรมให  ผู  เร ียนอภ ิปรายกลุ ่ม (Group Discussion) เก่ียวก  บสถานการณ ์ต ่า ๆ ท่ีผู  เร ียน จะต  อ เผช ิญ
ในกาด าร ช ีว ิต และการประกอบว ิชาช ีพโดยเน  นให  ผู  เร ียนว ิเคราะห ์และสะท  อนพฤต ิกรรมขอ  ตนเอ และขอ อ  ่นใน
สถานการณ ์เหล ่าน ้นหร  ออภ ิปรายเก่ียวก  บความข  ดแย   ทา ความค ิดเพ  ่อให  เห  นค ่าน ิยม ขอ ตนเอ ได ช ดเจนข ้น 

1.3ิวิ ธีการประเมิ นผล 
- ใช การส  เกต พฤติกรรมผู เรียน การใช แบบว ด 

 

2. ความรู้ 
 

2.1ิความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 

- การออกแบบระบบ านคอมพ ิวเตอร์การศ กษา และการเข ียนโปรแกรม 

- คณ ิตศาสตร ์คอมพวิเตอร์ 
- การออกแบบระบบ านคอมพ ิวเตอร์การศ  กษา 
- การจ ดระบบสารสนเทศทา การศ กษา 
- การจ ดการฐานข  อมลูทา การศ กษา 

2.2ิวิ ธีการสอน 
- จ ดโคร สร า และเน ้อหาสาระในการเรียนการสอนล่ว หน  า และเช อ่มโย เน ้อหาหร อข อมูลใหม่ก  บ ความรู และ
ประสบการณ์เดิมขอ ผู เรียน 

 

- จ ดกิจกรรมการเรียนรู ผ ่านแหล่ เรียนรู ท ้ ในและนอกห  อ เรียน ด วยการเชิญว ิทยากรหร อ ผู เช ี่ยวชาญสาขาต่า ๆ 
มาถ ่ายทอดความรู และประสบการณ์ในห อ เรียน หร  อจ ดกิจกรรมศ  กษานอก สถานท่ีเพ  ่อให ผู เรียนรู จากแหล่ เรียนรู 
ในชุมชน 

 

- จ ดกิจกรรมการเรียนรู ผ ่านกระบวนการว ิจ ย โดยให ผู เรียนได ศ  กษาค นคว าข  อมูลโดยใช  
กระบวนการวิจ ยเพ  ่อพ  ฒนาท  กษะในการแสว หาความรู ด วยตนเอ  

 - เน นการเรียนการสอนท่ีเป็น active learning และเสริมสร า ท กษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 
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2.3ิวิ ธีการประเมิ นผล 
 

- ใช แบบทดสอบ การประเมินช้ิน านหร อโคร  าน การทำแฟ  มสะสม าน และการบ  นท กการเรียนรู  (Learning 
Journal) 

3. ทิักษะทางปัญญา 
 

3.1 ทัิกษะทางปิัญญาท่ีติ้องพัฒนา 
 

-  สามารถส บค น ตีความ และประเม ินสารสนเทศ เพ  ่อใช ในการแก ไขปัญหาอย่า สร า สรรค์ 
-  สามารถรวบรวม ศ กษา ว ิเคราะห์ และสรุปประเด นปัญหาและความต  อ การ 

- สามารถประย ุกต์ความรู และท กษะก บการแก ไขปัญหาทา คอมพ ิวเตอร ์ได  อย่า เหมาะสม 
 

3.2ิวิ ธีการสอน 
 

- จ ดกิจกรรมให ผู เรียนได ฝึกท กษะการคิดวิเคราะห์ การค ิดส  เคราะห์ การคิดอย่า มีว ิจารณญาณ การค ิดสร า สรรค์ 
และการแก  ปัญหาโดยใช การอภิปรายกลุ ่ม กรณีต วอย่า  สถานการณ์จำลอ  และการสะท อนกระบวนการค ิดขอ ตนเอ  

 

3.3ิวิ ธีการประเมิ นผล 
 

- ใช แบบว  ด แบบทดสอบ การประเมินช้ิน านหร  อโคร  าน การส  เกตพฤต ิกรรมและบ  นท กการ สะท อน
ความคิด 
4.   ทิักษะความสัมพันธ์ระหวิ างบ คคลและความรับผ ดชอบ 

 

4.1ิทักษะความสัมพันธ์ระหวิ างบ คคลและความรับผ ดชอบทิี่ติ้องพิัฒนา 
 

- มีความร บผิดชอบการพ  ฒนาการเรียนรู ท ้ ขอ ตนเอ และทา วิชาชีพอย่า ต่อเน ่อ  
 

4.2ิวิ ธีการสอน 
 

- จ ดให ผู เรียนได เข  าร่วมก ิจกรรมกลุ่มและทำ านร่วมก  บผู อ  ่น เพ  ่อให  ได ข  อมูลป้อนกล บเก่ียวก บ การทำ านและ

การอยู่ร่วมก บผู อ ่น 

- มอบหมาย านให ผู เรียนได ฝึกท กษะและความร บผิดชอบในการท า าน 
 

4.3ิวิ ธีการประเมิ นผล 
 

- ใช การส  เกตพฤติกรรมการประเมินช้ิน านหร อโคร  านการทำแฟ  มสะสม านและการบ  นท ก การเรียนรู  

(Learning Journal) 
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5. ทิักษะการว เคราะหิ์เชิ งตัวเลขิการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยิีสารสนเทศ 
 

5.1 ทัิกษะการวิ เคราะหิ์ตัวเลขิการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยิีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 

- มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความค ิดรวบยอดข  อมูลข่าวสารด านคอมพ ิวเตอร์ จากผู เรียนระด บ ประถมศ กษา
และม ธยมศ  กษา 
- สามารถใช สารสนเทศและเทคโนโลยีส ่อสารอย่า เหมาะสมสำหร บผู เรียนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา 

 

5.2ิวิ ธีการสอน 
 

- จ  ดให  ผู  เร ียนได  ฝ  กปฏ ิบ  ต ิในการใช  คณ ิตศาสตร ์และสถ ิต ิพ  ้นฐาน การใช  พ ูดภาษาเข ียนและการใช  
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให ข อมูลป้อนกล บและการให ความช่วยเหล อ 

5.3ิวิ ธีการประเมิ นผล 
- ใช การประเมินช้ิน านหร อโคร  าน และการส  เกตพฤติกรรม 

 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีติ้องพิัฒนา 

-  มีความเช่ียวชาญในการจ ดการเรียนรู คอมพ ิวเตอร ์ ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท ้ รูปแบบท่ีเป็นทา การ 
(Formal) รูปแบบก ่ ทา การ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทา การ (Informal) อย่า สร า สรรค์ 

-  มคีวามเช่ียวชาญในการจ ดการเรียนรู  คอมพ ิวเตอร์สำหร บผู เรียนท่ีหลากหลาย ท ้ ท ี่ม ีความสามารถ พ ิเศษ 
ท่ีมีความสามารถปานกลา  และท ี่ม ีความต  อ การพ ิเศษอย ่า มีนว ตกรรม 

-  มีความเช่ียวชาญในการจ ดการเรียนรู ในวิชาเอกคอมพ ิวเตอร์อย่า บูรณาการ 
6.2 วิ ธีการสอน 

- จ ดให ผู เรียนได เรียนรู ผ่านประสบการณ์ตร  ได แก่ การจ ดทำแผนการสอน การผลิตส ่อประกอบการ 
สอน การประเมินผู เรียนและการจ ดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (Microteaching) การปฏิบ ติ าน ครูใน
สถานศ กษา    และการปฏ ิบ ติการสอนระหว่า เรียนและในสถานศ กษา 

- จ ดให ผู เรียนได เรียนรู จากผู มีประสบการณ์หร อผู เช่ียวชาญทา ด านการสอนผ่านการส  เกตการสอน 
และการส มภาษณ ์หร อการสนทนา 

 

6.3ิวิ ธีการประเมิ นผล 
 

- ใช การส  เกตพฤติกรรม การทำแฟ  มสะสม าน และการบ  นท กการเรียนรู  (learning Journal) 
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หมวดท่ีิ5ิแผนการสอนและการประเม นผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ หัวขิ้อ/รายละเอิียด จำนวน ก จกรรมการเรียนการสอน/สืิ อ ผู้สอน 

ท่ี ช่ัวโมง ท่ีใช้ 

1 
- แนะนำรายว ิชาระบบสารสนเทศ 

4 
บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม อ.เมธี มธุรส          

อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

เพ  ่อการบริหารการศ กษา นำเสนอ 

2 
บทท่ี 1 ระบบสารสนเทศ 

4 
บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 
 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

3 
บทท่ี 2 ความรู เบ ้อ ต นขอ 
คอมพิวเตอร์ 
 

4 
บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 
 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

4-5 
บทท่ี 3 ความรู เก่ียวก บการส ่อสาร 
ข อมูล 8 

บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
น าเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

6-7 
บทท่ี 4 ระบบฐานข อมูล 

8 
บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

8 
บทท่ี 5 ระบบการประมวลผล
รายการ 4 

บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

9 สอบกลา ภาค 2 แบบทดสอบระหว ่า ภาค 
อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

10-11 
บทท่ี 6 ระบบการสน บสนุนการ
ต ดสินใจ 8 

บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

12 
บทท่ี 7 ระบบสารสนเทศส าน ก าน 

4 
บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

13 บทท่ี 8 ระบบสารสนเทศสำหร บ
ผู บริหารระด บสู  

4 บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม
นำเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

14 
บทท่ี 9 ระบบสารสนเทศทา ธุรกิจ 
 
 
 

4 
บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 
 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  
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สัปดาห์ 
ท ี่ 

หัวขิ้อ/รายละเอิียด จำนวน 
ช ั่ว โมง 

ก จกรรมการเรียนการสอน/สืิ อ 
ท ี่ใ ช้ 

ผู้สอน 

15 
บทท่ี 10 การพ  ฒนาระบบ
สารสนเทศ 4 

บรรยาย ซ กถาม/โปรแกรม
นำเสนอ 

อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

16 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบปลายภาค 
อ.เมธี มธุรส 
อ.ศรินญา หวาจ อย 
อ.ยลดา กระต่ายทอ  

 

 

2. แผนการประเม นผลการเรียนรู้ 
 

ก จกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิ ธีการประเมิ น สัปดาห์ท่ีประเม น สัดส วนของการ 
ประเม นผล 

1 2.2, 3.1, 3.3 - สอบกลา ภาค 10 30% 

- การว ดผลจากแบบฝึกห ด 14 15% 

- พรีเซนต์ านกลุ ่ม 15 15% 

- สอบปลายภาค 16 30% 

2 1.1-1.3, 2.2, 3.1, 3.3, - การเข  าช ้นเรียน ความสนใจ ตลอดภาค 10% 

4.2, 4.4 และม ีส่วนร่วมในช ้นเรียน การศ กษา 

 

 

หมวดท่ีิ6ิทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. ตำราและเอกสารตำราหลิัก 
 

[1] รศ.ดร.ไพบูลย์ เกรียรติโกมล, ผศ.ดร.ณ ฏฐพ  นธ์ เขจรน นทน์ม, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. บมจ.ซี
 เอ ดยูเคช ่น, 2551 

[2] พนิดา พานิชกุล, สุธี พ ศาสกุลช ย. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. บจก.เคท ีพ ี คอมพ ์ แอนด์ คอนซ ลท ์, 
2552 

2. เอกสารและขิ้อมิูลสำคัญ 
ไมม่ ี 

 

3. เอกสารและขิ้อมิูลแนะนำ 
 

ไมม่ ี 
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หมวดท่ีิ7ิการประเม นและปรับปร งการดำเนิ นการของรายวิ ชา 
 
 

1. กลยิ ทธ์การประเมิ นประส ทธ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา 

ได จ ดกิจกรรมการประเมนิประสิทธิผลในรายวิชาน้ีด  น้ี 
- การสนทนาระหว ่า ผู สอนก บผู เรียน 
- ส  เกตพฤต ิกรรมขอ ผู เรียน 
- แบบประเมินผู สอนและแบบประเมินรายว ิชา 
- ผลการสอบ 

2. กลยิ ทธ์การประเมิ นการสอน 
 

ในการเก บข อมูลเพ ่อประเมินการสอนได มีกลย ุทธ์ ด  น้ี 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบ 
- ส  เกตพฤติกรรมการสอนขอ อาจารย์ 

 

3. การปรับปร งการสอน 
หล  จากผลการประเมนิการสอนในข อ 2 จ  มีการปร  บปรุ การสอน โดยการจ ดกิจกรรมในการระดม สมอ  และหา

ข  อมลูเพิ่มเติมในการปร บปรุ การสอน โดยส  มมนาการจ ดการเรียนการสอน หร อการวิจ ยในและ นอกช ้นเรียน 

 

4.    การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ์ของนักศึกษาในรายวิ ชา 

ในระหว่า การจ ดการเรียนการสอนได จ ดให ม ีการทดสอบระหว่า ภาคเป็นระยะตามเป้าหมายท่ีคาดไว  การทวนสอบรายว ิชาน้ี

โดย 

-     สุ่มน กศ กษาในการทดสอบตามห วข  อท่ีคาดหว  ในการพ ฒนาโดยอาจารย ์ ท่านอ  ่น 
 

5. การดำเน นการทบทวนและการวางแผนปรับปริ งประสิ ทธ ผลของรายวิ ชา 
 

- ปร บปรุ รายละเอ ียดส ่อการสอน เพ  ่อให ผู เรียนเข าใจได   ่าย 
- จ  ดทำโปรแกรมการเร ียนด  วยตนเอ  เพ  ่อเสร ิมความรู  เพ ิ่มเต ิมอาจารย ์ผู  สอนตามความถน  ดในแต ่ละ 
ห วข อ 


