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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหัสวิชา 1634411 การจัดการสารสนเทศเบือ้งต้น (Introduction to Information 
Management) 
2. จํานวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ 

3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้านเลอืก วชิาเลือกเสรี 
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อาจารย์ชตูิวรรณ บุญอาชาทอง  

4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
 อาจารย์ชตูิวรรณ บุญอาชาทอง กลุ่มเรียน A1 และ C1 
 ดร. ก่ิงกาญจน ์ทองงอก กลุ่มเรียน B1  
5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปทีี่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที ่3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
8. สถานที่เรยีน   

ในมหาวิทยาลยั  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครั้งล่าสุด 

15 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการจัดการสารสนเทศ  
1.2 เพ่ือให้สามารถกําหนดความต้องการสารสนเทศ การรวบรวม การจัดเก็บ การพัฒนา การ

เผยแพร่สารสนเทศ และนําสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ 
 1.3 เพ่ือให้สามารถบริหารและวางแผน การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการจัดการ
สารสนเทศ  

1.4 เพ่ือให้ สามารถวัดและประเมินการจัดการสารสนเทศ 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ถ้ามีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้ใส่ว่า “เพ่ิมเติมการสอนแบบโครงสร้างความรู้ 
สําหรับใชส้รุปเน้ือหา (Graphic Organizer)” 
 

หมวดท่ี 3   ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดการจัดการสารสนเทศ การกําหนดความต้องการสารสนเทศ การรวบรวม การจัดเก็บ  
การพัฒนา การเผยแพร่ การนําสารสนเทศไปประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศ การบริหาร  
และการวางแผน ระบบสนับสนุนการจัดการสารสนเทศ การวัดและการประเมินการจัดการสารสนเทศ 
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกึปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงตอ่ภาค
การศึกษา 

 
 

เป็นรายบุคคลหาก
พบว่านักศึกษามี

คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ 
 

ไม่มี   90 ชั่วโมงตอ่ภาคเรียน
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
     3.1 การติดตอ่ขอเข้าพบอาจารย ์ 
     -อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งการเข้าพบให้นักศึกษาทราบในชั้นเรียน ตามความต้องการปรึกษาของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ทกุวันจันทร์และวันอังคาร ตั้งแต ่13.00 - 15.00 น. โดยนักศึกษาที่
ตอ้งการขอคําปรึกษาตอ้งนัดอาจารย์ก่อนเข้าพบ  
     3.2 การตดิตอ่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางผู้ให้บริการ Line กับ อาจารย์ผูส้อน ในกรณีไมส่ะดวก
ในการเข้าพบอาจารย์ไดทุ้กวัน           
 

หมวดท่ี 4   การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต่อ้งพัฒนา  

 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสตัย์สุจรติ 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง

และลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์การและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 1.2  วิธกีารสอน 
       1.2.1 การเรียนรู้แบบร่วมมอืร่วมใจ (Cooperative Learning)  
  1.2.2 สอนแบบการอภิปราย (Discussion Method)  

 1.3  วิธกีารประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียนและการทํากิจกรรม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 



มคอ. 3     
 

 5 

          1.3.2 ประเมินผลจากภาคนิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการนําข้อมูลของผู้อื่นมา
อ้างอิง 
  1.3.3 ประเมินความมีวินัยต่อการเรียนจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่ง
รายงาน 
  1.3.4 ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาที่ร่วมชั้นในรายวิชา 
  1.3.5 ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง และให้เพ่ือประเมินนักศึกษา 
2. ความรู้ 
 2.1  ความรู้ทีต้่องได้รบั  

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์รวมท้ัง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่งมอืที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ตดิตัง้ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม

ข้อกําหนด 
 2.1.4 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.1.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เน่ือง 
 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 2.2  วิธกีารสอน 
       2.2.1 การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)  
  2.2.2 การสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee Work Method)  
  2.2.3 สอนแบบการอภิปราย (Discussion Method)  
  2.2.4 การสอนแบบบรรยาย (Lecturer Method)  

 2.3  วิธกีารประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์
          คะแนนระหว่างภาค    %60  
                  - แบบฝึกหัด           10% 
   - กิจกรรมโครงงาน          20% 
   - รายงานและการนําเสนอ  20% 
   - กิจกรรมในชัน้เรียน  10% 
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         คะแนนปลายภาค    40% 
                                รวม               100%         

3. ทักษะทางปญัญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถค้นคืน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
 3.2  วิธกีารสอน 

  3.2.1 การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)  
  3.2.2 การสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee Work Method)  
  3.2.3 สอนแบบการอภิปราย (Discussion Method)  

 3.3  วิธกีารประเมินผล 
  3.3.1 รายงาน 
  3.3.2 แบบฝึกหัด 
            3.3.3 การเขียนแผนผังมโนทัศน์ในเรือ่งที่ศึกษา  

 3.3.4 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นความรู้  
 3.3.5 วิธีการถามตอบในการอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
 3.3.6 วัดความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม  

 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา  

 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรอืในบทบาทของผู้รว่มทีมทํางาน 

 4.1.3 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 



มคอ. 3     
 

 7 

 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
รวมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 
 4.2  วิธกีารสอน 

.      4.2.1 การสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee Work Method)  
       4.2.2 สอนแบบการอภิปราย (Discussion Method)  

 4.3  วิธกีารประเมินผล 
               4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
       4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม 
       4.4.3 ประเมินโดยให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและด้านความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  

 5.1.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจบัุนต่อการทํางานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ์

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกตต์่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 

 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาสม 
 5.2  วิธกีารสอน 

  5.2.1 การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)  
      5.2.2 การสอนโดยใช้เสน้เล่าเรื่อง (Story Line)  

 5.3  วิธกีารประเมินผล 
       5.3.1 ความสามารถในการสรุปแนวความคิดเป็น กลุ่มคํา วลี สัญลักษณ์ หรือ รูปภาพ 

      5.3.2 ความสามารถในการนําเสนอได้กระชับ จนเกิดความเข้าใจ และภายในเวลาที่กําหนด  
      5.3.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 
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หมวดท่ี 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
  

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้ 

ผู้สอน 

1 
 
 

ความต้องการสารสนเทศ 
-บทนํา 
-ความหมายของสารสนเทศ 
 -ผู้ใช้สารสนเทศ 
-การจัดการความต้องการใช้
สารสนเทศ 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

2 ความแตกต่างของสารสนเทศ 
-ประเภทของสารสนเทศ 
-ลักษณะของสารสนเทศที่ด ี
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

 
 

 

3 สารสนเทศสําหรับการตดัสินใจ 
-ระดับต่าง ๆ ของการตด้สินใจ 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

 
 

 

4 ความต้องการสารสนเทศใน
ระดับการตดัสินใจ 
-ความต้องการสารสนเทศใน
ระดับปฏิบัติการ 
-การตัดสินใจกับสารสนเทศที่
นําไปใช้ประโยชน์ 
-สารสนเทศเพ่ือใช้ในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้ 

ผู้สอน 

5 การรวบรวมข้อมูล 
-ข้อมูล และสารสนเทศ 
-ขอบเขตของข้อมูล 
-ข้อมูลที่ได้จากสารสนเทศ 
-วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

6 เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
-เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
-ความน่าเช่ือถือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
-การบันทึกข้อมลู 
-ข้อผิดพลาดที่สามารถยอมรับได ้
-ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

7 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
-การบันทึกและเก็บข้อมูลแบบ
ดั่งเดิม 
-ข้อมูลทางการเงิน 
-ระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการ
นําเข้าและการประมวลผลข้อมูล
เพื่อผลิตสารสนเทศ 
-ประเภทคอมพิวเตอร์ 
-ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
-แฟ้มข้อมูล  
-ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์รับเข้า 
-การนําเข้ามูลจากคอมพิวเตอร์
เครื่องหน่ึงสู่คอมพิวเตอร์อีก
เครื่องหน่ึง 
-ซอฟต์แวร์ประยุกต ์
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้ 

ผู้สอน 

8 การนําเข้า การประมวลผล และ
การแสดงผลข้อมูล 
-วิธีนําเข้า ประมวลผล และ
แสดงผลข้อมูล 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

9 การใช้งานระบบสารสนเทศ 
-ประเภทระบบสารสนเทศ 
-ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตดัสินใจ 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

10 ระบบการส่ือสาร เครือข่าย และผล
ของเทคโนโลยีที่เกิดกับผู้ใช้ 
-ระบบการส่ือสาร 
-เครือข่าย 
-ผลของเทคโนโลยีท่ีเกิดกับผู้ใช้ 
-การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์
กับคน 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

11 การวิเคราะห์และการแปล
ความหมายสารสนเทศ 
-บทนํา 
-ร้อยละ 
-ตาราง 
-การจัดกลุ่มสารสนเทศ 
-ค่าเฉล่ีย 
-เลขดัชนี 
-สรุป 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 

12 การช้ีแนวโน้มของสารสนเทศ 
-การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์
จากเรื่องท่ีศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. ก่ิงกาญจน์ ทองงอก 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้ 

ผู้สอน 

-สหสัมพันธ์ 
-สรุป 

3. แบ่งกลุ่มอภิปราย
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

13 การเขียนโครงการ 
-ความหมายของโครงการ 
-วัตถุประสงค์ของโครงการ 
-ประเภทของโครงการ 
-ส่วนประกอบของโครงการ 
-กลวิธีการเขียนโครงการ 
-ข้อควรคํานึงในการเขียนโครงการ 
-สรุป  

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์จาก
เรื่องที่ศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. กิ่งกาญจน์ ทองงอก 

14 ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
-ตัวอย่างโครงการ 
-ตัวอย่างสรุปโครงการ 
-ตัวอย่างสรุปผลการสรุปโครงการ 

1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์จาก
เรื่องที่ศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ดร. กิ่งกาญจน์ ทองงอก 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงวิเคราะห์
ด้วยกราฟ 
-ประเภทของกราฟ 
-การสร้างกราฟ 
-การเคล่ือนย้ายกราฟ 
-การปรับขนาดกราฟ 
-การจัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์ 
-เปล่ียนประเภทของกราฟ 
-การปรับแต่งเก่ียวกับข้อมูลของกราฟ 
-การสลับแนวข้อมูลของกราฟ 
-การลบข้อมูล 
-การเปล่ียนชนิดของกราฟให้กับข้อมูล
บางชุด 
-การย้ายกราฟไปยัง Worksheet 

3 1. สรุปเน้ือหาด้วยแผนผังมโนทัศน์จาก
เรื่องที่ศึกษา 
2. มอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
6. เอกสารประกอบการสอน 
7. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

 

อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 
ดร. กิ่งกาญจน์ ทองงอก 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้ 

ผู้สอน 

อ่ืน 
-การปรับแต่ง Data Labelกับกราฟ
วงกลม 
-สรุป 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
  

ผลการเรียนรู ้ วิธกีารประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดสว่นของการ

ประเมินผล 
วิธกีารทวนสอบ 

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.5, 
1.1.7 

1.3.1 ประเมินผล
จากพฤติกรรมที่
แ สดงออกในชั้ น
เรียนและการทํ า
กิจกรรมในโอกาสที่
หลั กสู ต ร  /คณะ/
มหา วิทยาลั ยจั ด
กิจกรรมต่างๆ  ที่
เก่ียวข้องทางด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม  
1.3.2 ประเมินผล
จากภาคนิพนธ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ที่
เก่ียวข้องกับการนํา
ข้อมูลของผู้อื่นมา
อ้างอิง 
1.3.3 ประเมิน
ความมีวินัยต่อการ
เรียนจากการตรง

1 - 15 10% ให้นักศึกษา
ประเมินตนเอง 
อาจารย์ผู้สอน
ประเมิน
นักศึกษา 
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ต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียนและการส่ง
รายงาน 
1.3.4 ประเมินการ
รับฟังความคิดเห็น
ข อ ง ผู้ อื่ น  โ ด ย
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ร่ ว ม
ชั้นในรายวิชา 
1.3.5 ประเมินโดย
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 
และให้เพ่ือประเมิน
นักศึกษา 
 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5 

2.3.1 ประเมินอิง
เกณฑ์ 

15 40% คะแนนและ
เกรดตอนสิ้น
เทอม 

3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3 

3.3.1 รายงาน
3.3.2 แบบฝึกหัด 
3.3.3 การเขียน
แผนผังมโนทศัน์ใน
เร่ืองที่ศึกษา  
3.3.4 การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายประเด็น
ความรู้  
3.3.5 วิธีการถาม
ตอบในการ
อภิปราย และการ

1 - 15 30% ความเข้าใจ 
ความถูกตอ้ง
ของงานท่ีส่ง 
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แสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน   
3.3.6 วัดความ
ร่วมมือในการ
ทํางานกลุ่ม  
 

4.1.1, 4.1.2, 
4.1.4, 4.1.5, 
4.1.6 

4.3.1 ประเมินการ
มี ส่ วนร่ วม ในชั้ น
เรียน 
4.3.2 ประเมิน
ความรับผิ ดชอบ
จากรายงานกลุ่ม 
4.4.3 ประเมินโดย
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ประเมินสมาชิกใน
กลุ่ม ทั้งด้านทักษะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ด้ า น ค ว า ม
รับผิดชอบ 
 

1 - 15 10% สังเกตความ
ร่วมมือในการ
ทํางาน 

5.1.1, 5.1.3, 
5.1.4 

5.3.1ความสามารถ  
ใ น ก า ร ส รุ ป
แนวความคิดเป็น 
ก ลุ่ ม คํ า  ว ลี 
สั ญ ลั ก ษ ณ์  หรื อ 
รูปภาพ 
5.3.2ความสามารถ  
ในการนําเสนอได้
ก ร ะ ชั บ  จน เ กิ ด

14 - 15 10% สอบถามความ
เข้าใจจากวิธี
นําเสนอหน้าชัน้
เรียน 
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ความเข้าใจ และ
ภ า ย ใ น เ ว ล า ที่
กํ า ห น ด  
5.3.3 ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการ
นํ า เ ส น อ ไ ด้
เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ฟัง 
 

 
 
 
 
3. การประเมินผลการศึกษา 

เกณฑค์ะแนน เกรด
90 -100 A
85 - 89 B+
75 - 84 B
70 - 74 C+
60 - 69 C
55 -59 D+
50 -54 D
0 - 49 F

 W
 I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตําราและเอกสารหลัก 
จิตชิน จติติสุขพงษ์. (2556).  เอกสารประกอบการสอนการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น.   
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสติ. 
Palmer, Sally & Weaver, Margaret.  (1998).  Information Management.  Oxford:  
 Butterworth Heinemann.  

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 โปรแกรมตารางคํานวณ Spreadsheet และโปรแกรมคํานวณทางสถิต ิ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.arit.dusit.ac.th/ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
 - สัมภาษณ์นักศึกษาหลังจากจบการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ 
 - ประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์ 
 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 - สังเกตความเข้าใจในการเรียนของนักศึกษาหลังจาก ทําใบกิจกรรม และการสอนแบบ
บรรยาย  
 - พิจารณาจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 - พิจารณาจากคะแนนการทําแบบทดสอบปลายภาคเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และแผนการสอนหลังการสอนแต่ละสัปดาห์ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 
 - มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงานต่าง ๆ 
และคะแนนสอบปลายภาค 
 - รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ดําเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


