มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แนวการสอน
น(ท-ป)
รหัสวิชา 3653401 ชื่อวิชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร 3(2-2-5)
(ภาษาอังกฤษ) Programming Application for Management Information System
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2551
ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ลักษณสุภา บัวบางพลู
อาจารย์ ผู้สอน
คณะ วิทยาการจัดการ
หลักสูตร บริ หารธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ อมูลเพือ่ การบริ หาร เช่น หลักการด้ านข้ อมูล การจัดระบบข้ อมูล การจัดองค์การการวัดผล
และการประเมินผล การจัดทํารายงาน ฝึ กเขียนโปรแกรม และการนําโปรแกรมสําเร็ จรูปมาประยุกต์ใช้ ด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ นกั ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของข้ อมูลและสารสนเทศในองค์กร รวมถึงความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศที่มีตอ่ การวางแผน การควบคุม และการจัดระบบข้ อมูล
2. เพือ่ ให้ นกั ศึกษารู้จกั โครงสร้ างของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
3. เพือ่ ให้ นกั ศึกษาทราบถึงการจัดองค์การการวัดผลและการประเมินผล
4. เพือ่ ให้ นกั ศึกษาสามารถฝึ กเขียนโปรแกรม และฝึ กการจัดทํารายงาน
5. เพือ่ ให้ นกั ศึกษาสามารถนําโปรแกรมสําเร็ จรูปมาประยุกต์ใช้ ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ข้ อกําหนดเฉพาะ : นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชา .....................................................................................................
(ถ้ ามี) วิชาที่จะต้ องเรี ยนมาก่อน .................................................................................................................
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กิจกรรมการเรี ยนการสอน

1. แนะนําเนื ้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การ
เรี ยนการสอนและการ
ประเมินผล
2. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
สาระการเรี ยนรู้
3. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

9

Power point

9

บุคลิกภาพ

ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

วิจยั

เทคโนโลยี

บทที่ 1 ความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1. แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระบบสารสนเทศ
2.ความหมายของ ข้ อมูล
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ

สื่อการสอน

เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

1

เนือหา
บริ การวิชาการ

สัปดาห
ที่

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรม

กิจกรรม

การวัดผลการเรี ยนรู้
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9

9
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9
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- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการคิดวิเคราะห์
และการตอบคําถาม
กรณีศกึ ษาต่างๆ
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2

3-4

บทที่ 2 บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์การ
1.ความหมายขององค์การ
2.โครสร้ างขององค์การ
3.ระดับการจัดการภายใน
องค์การ
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

บทที่ 3 การจัดการฐานข้ อมูล
1. การจัดการฐานข้ อมูล
2 .ระบบฐานข้ อมูล
3. ระบบการจัดการ
ฐานข้ อมูล
4. ระบบคลังข้ อมูล(Data
warehouse)
5. ธุรกิจอัจฉริยะหรื อปั ญญา
ธุรกิจ (Business
Intelligence)

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการสอน

เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

วิจยั

เนือหา
บริ การวิชาการ

สัปดาห
ที่

คุณธรรมจริ ยธรรม

กิจกรรม

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องด้ าน
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การวัดผลการเรี ยนรู้

- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการคิดวิเคราะห์
และการตอบคําถาม
กรณีศกึ ษาต่างๆ
- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการคิดวิเคราะห์
และการตอบคําถาม
กรณีศกึ ษาต่างๆ
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5

6

บทที่ 4 ประเภทของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
1.ประเภทของระบบ
สารสนเทศตามระดับการ
ปฏิบตั ิงาน
2.ระบบประมวลผลรายการ
3.ระบบสารสนเทศแบบ
รายงานเพื่อการจัดการ

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้

บทที่ 4 ประเภทของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
4.ระบบสารสนเทศสํานักงาน
5.ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
6.ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริ หารระดับสูง
7. ระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์

2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

9

9

9

9

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการสอน

เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

วิจยั

เนือหา
บริ การวิชาการ

สัปดาห
ที่

คุณธรรมจริ ยธรรม

กิจกรรม

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องด้ าน

9

การวัดผลการเรี ยนรู้

- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ

- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการคิดวิเคราะห์
และการตอบคําถาม
กรณีศกึ ษาต่างๆ
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9

9

9

4

บทที่ 5 การวัดผลและการ
ประเมินผล และการจัดทํา
รายงาน

8
9 - 12

Blackboard

E-learning

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

การวัดผลการเรี ยนรู้

9

9

9

9

9

- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ

9

9

9

9

9

Internet

ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

วิจยั

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

สื่อการสอน
Website

7.

เนือหา
บริ การวิชาการ

สัปดาห
ที่

คุณธรรมจริ ยธรรม

กิจกรรม

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องด้ าน

สอบกลางภาค
บทที่ 6 – 9 การนําโปรแกรม
สําเร็ จรูปมาประยุกต์ใช้ ด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารด้ วย MS EXCEL

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการคิดวิเคราะห์
และการตอบคําถาม
กรณีศกึ ษาต่างๆ
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13 - 16

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทํา
กรณีศกึ ษา

Website

Blackboard

E-learning

Internet

VCD/DVD

Power point

บุคลิกภาพ

เทคโนโลยี

สื่อการสอน

เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

บริ การวิชาการ
บทที่ 10 - 13 การนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกต์ใช้ ด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ด้ วย MS ACCESS

วิจยั

เนือหา

สัปดาห
ที่

ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

คุณธรรมจริ ยธรรม

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องด้ าน
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

การวัดผลการเรี ยนรู้

- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการตอบคําถาม
และร่ วมอภิปรายในชั ้น
เรี ยน
- แบบทดสอบ
- ประเมินจากการมีสว่ น
ร่วมในการคิดวิเคราะห์
และการตอบคําถาม
กรณีศกึ ษาต่างๆ

การวัดผล
1. คะแนนระหว่างภาค
- สอบกลางภาค
- รายงานกลุม่
- การบ้ าน
- เข้ าชันเรี
้ ยน
2. คะแนนสอบปลายภาค

ร้ อยละ 70
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

30
20
10
10
ร้ อยละ 30

การประเมินผล
; อิงเกณฑ์

อิงกลุม่
6

นศ.ตังแต
้ รหัส 47 ลงไป

นศ.ตังแต
้ รหัส 48 ขึ ้นไป

ระดับคะแนน ค่าร้ อยละ ระดับคะแนน ค่าร้ อยละ
A
90-100
A
90-100
+
+
85-89
85-89
B
B
B
75-84
B
75-84
+
+
70-74
70-74
C
C
C
+

D
D
E

60-69
55-59
50-54
0-49

C
+

D
D
F

60-69
55-59
50-54
0-49

แหล่ งอ้ างอิง
1. ตําราหลักที่ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย นคเรศ ณ พัทลุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ

2. Website ที่อางอิง
http://www.dusit.ac.th :: สถาบันราชภัฏสวนดุสติ ส่วนกลาง
http://www.sins.com.au/nmis/ :: NMIS - Network Management Information System
http://www.avs.co.th :: บริ ษัทที่รับพัฒนาระบบ registration ระบบ MIS ระบบ LMS และอีกหลายระบบ มีตวั อย่างลูกค้ า เช่น
http://reg.wu.ac.th http://reg.msu.ac.th

3. หนังสืออ่ านประกอบ
: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพฯ เอส แอนด์ จี กราฟฟิ ก.
: ณัฏนันธ์ เขจรนันทร์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
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