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รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

 236711    การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล 

               Management of Information System for Digital Firm 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ช้ันปีที่ 1 

       ประเภทของรายวิชา วิชาแกน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ช้ันปีที่ 1 

       ประเภทของรายวิชา วิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ดร.ปรัชญา นวนแก้ว  

 อาจารย์ผู้สอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว กลุ่มที่สอน  101,201 

 
อาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษาที่   1     ปีการศึกษา   2562     ช้ันปีที่   1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

8. สถานที่เรยีน 

 8.1 หอ้ง   หอ้งประชุมดอกค าใต้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 8.2 นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)  ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ บทบาท ความส าคัญของแนวคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถอธิบายวัฏจักรระบบงาน 

สามารถการใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เข้าใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล สามารถจัดการความรู้ เข้าใจเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ เข้าใจวิธีการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถ

การวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมระบบสารสนเทศ เข้าใจกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลและการ

จัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ 

   

2. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตมคีวามรู้ความเข้าใจในแนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล 

 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศขององค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

และสามารถจัดการความรู้ในองค์กรดิจิทัลได้ 

 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ สามารถวางแผนการด าเนินงานได้ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล วัฏจักรระบบงาน 

การใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการ

จัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการ

ควบคุมระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ 

ต่าง ๆ 

 Fundamental concepts of management information systems in the digital economy, system 

cycle, use of information systems in organizations for operation, decision making support, 

information technology, information systems in digital firms, knowledge management, artificial 

intelligence technology, methods of information systems management, information resources 

management, operation planning and information system control, laws on digital economy, case 

studies of management of information systems in organizations 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัต ิ สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 0 ไม่ม ี ไม่ม ี 90 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่นสิิตเป็น

รายบุคคล 

 จ านวน   1   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

    1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

     1.1.1 2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ ขององคก์รและสังคม  

     1.1.2 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์  

2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

     2.1.1 ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถน ามา

ประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา  

     2.1.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

     2.1.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ  และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบ

ต่อสังคม  

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     3.1.1 1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา  

     3.1.2 2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรูใ้หม่  

     3.1.3 3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา

ที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรคอ์  

     3.1.4 4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

     4.1.1 1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  

     4.1.2 2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  

     4.1.3 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     4.1.4 4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง  

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ  

6. สุนทรยีศิลป์ 

    6.1 สุนทรยีศิลป์ที่ต้องพัฒนา 

     1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม  

 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

    7.1 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี)ที่ต้องพัฒนา 

     7.1.1 1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ  

     7.1.2 2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 1.1 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรยีน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชาและ

กระบวนการเรียนการ

สอน, แนวคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

จัดการในยุคเศรษฐกิจ

ดิจทิัล 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรยีน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

2 วัฏจักรระบบงาน 3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

3 การใชร้ะบบสารสนเทศ

ขององค์การเพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

4 การสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

6 ระบบสารสนเทศใน

องค์กรดิจิทัล 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

7 การจัดการความรู้ 3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

8 เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

เอกสาร

ประกอบการ

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรยีน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

ข้อมูล สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

9 สอบกลางภาค 3 - - - 

10 วิธีการจัดการระบบ

สารสนเทศ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

11 การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

12 การวางแผนการ

ด าเนนิงาน 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

13 การควบคุมระบบ

สารสนเทศ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

14 กฎหมายเศรษฐกิจ

ดิจทิัล 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

15 กรณีศกึษาการจัดการ

ระบบสารสนเทศใน

องค์การต่าง ๆ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรยีน 
สื่อการสอน ผู้สอน 

ประกอบการ

บรรยาย 

16 กรณีศกึษาการจัดการ

ระบบสารสนเทศใน

องค์การต่าง ๆ 

3 บรรยาย, ถาม-

ตอบ, และค้นคว้า

ข้อมูล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน, สไลด์

ประกอบการ

บรรยาย 

ดร.ปรัชญา นวน

แก้ว 

17 สอบปลายภาคเรียน 3 - - - 

18 สอบปลายภาคเรียน 3 - - - 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1 2.1, 2.7, 3.2, 5.1, 

5.4 

- กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 1  

- กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2  

- สอบกลางภาค  

- สอบปลายภาค 

4  

13  

9  

17-18 

20%  

20%  

30%  

30% 

2 1.1, 3.2 การค้นคว้าหาความรู้ การร่วม

กิจกรรม และการเข้าช้ันเรยีน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

- 

 เกณฑ์การตัดเกรด (ถ้ามี 

  พิจารณาประเมินผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์องิกลุ่ม 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

 รัฐสิทธิ์ สุขะหุต . (2561). คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ (Data warehousing for 

modern data management). ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชยีงใหม่ 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ไม่ม ี

3. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 การประเมนิรายวิชาโดยนิสิต และประเมินอาจารย์ผู้สอน ผา่นเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ผลการสอบ 

 การทวนสอบการประเมนิการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 สอนสาธิตโดยมีการปรับปรุงชุดโปรแกรมที่ทันสมัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือ งานที่มอบหมาย รวมถึงการทดสอบย่อย หรือการสอบ

ปฏิบัติการ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามข้อก าหนดและข้อบังคับของหลักสูตร หรอืตามความเหมาะสม 

 ปรับเปลี่ยนประเด็นหัวข้อการอภิปราย หรือ ประเด็นที่นิสิตให้ความสนใจ หรือปรับเปลี่ยน

โปรแกรมที่มีความทันสมัย 

 ปรับเปลี่ยนผู้สอนให้มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น มอบหมายให้อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ

ในหัวข้อต่างๆ 

 


