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คานา
รายละเอียดรายวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) รหัสวิชา 4000111
หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป กลุ่มวิช าวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนทราบความเป็นมาของ
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หลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในชีวิตประจาวัน และวิธีการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
ช่วยทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และเป็นแนวทางที่จะสามารถปรับปรุง
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4000111
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา และคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 10 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อ ให้ นั กศึก ษาทราบความเป็นมาของเทคโนโลยีส ารสนเทศ แนวคิ ด องค์ ประกอบ บทบาท
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต รวมถึง
เข้า ใจหลั กการจั ดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ รวมถึ งหลั กการที่ เกี่ย วข้ องกั บการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้
1.2 เพื่อให้ นั กศึกษาประยุ กต์ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ และประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะสมใน
ชีวิตประจาวัน และวิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้
1.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้ องกับความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในวิถีโลกเทคโนโลยีบนพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาองค์ ป ระกอบ บทบาท ความส าคั ญของเทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น
เทคโนโลยี ก ารจั ด การสารสนเทศและองค์ ค วามรู้ กฎหมาย จริ ย ธรรม และความปลอดภั ย ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต
The components, roles and significance of information technology; computer
technology; communication technology and internet; online social network; database and
retrieval; information management technology and knowledge; laws, ethics and safety in
applying information technology; applications of information technology for life; trends of
information technology in the future.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารย์กากับดูแลนักศึกษาอย่างจริงจังและใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ให้นักศึกษาเรียนรู้
จากการปฏิบั ติจ ากใบงานตระหนักรู้ ถึงการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
2) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอโครงการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กรและสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและจากการใช้
เครื่องมือสื่อสารทางออนไลน์ ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในการทางานของตนเอง และการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานคุณธรรมที่เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้าและการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า ตาม
เกณฑ์ Rubric ที่สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเอง
3) การนาเสนอผลงานจากการจัดทาโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมตามเกณฑ์
Rubric ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองในการท างาน รวมถึ ง การน าเสนอเนื้ อ หาของ
โครงการที่นาเสนอความมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน
2) อาจารย์สอนแบบบรรยาย และใช้สื่อประกอบการบรรยาย และทบทวนเนื้อหา
3) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และเขียนรายงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเป็นกระแสที่น่าสนใจ
4) อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทาโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

4
5) นักศึกษาจัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
6) ให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดและสามารถนาเสนอปากเปล่า (Oral) หรือเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ
7) ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนักศึกษา
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า ตาม
เกณฑ์ Rubric
3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การนาเสนอแนวคิดการสรุปความคิดรวบยอด
4) ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ และผลงานจากการทาโครงงาน ตามเกณฑ์
Rubric
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบนักศึกษาหลังเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดารงชีวิตได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาร่วมนาเสนอประสบการณ์ปัญหา
ที่ได้พบเห็นจากบุคคลใกล้ตัว หรือข่าว แล้วนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
2)
มอบหมายให้ นักศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนรายงานการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า การวิเคราะห์เนื้อหา การตีความ การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
3) ผลงานจากการสืบค้นและความสามารถในการประเมินสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการและ
ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพนักศึกษาได้
4) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และร่องรอยการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารทาง
ออนไลน์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3) แนะน าการใช้ง านเว็ บ บอร์ ด บล็ อกและอี เ มลของมหาวิท ยาลั ย รวมถึ งสื่ อ ทางออนไลน์ ที่
ให้ บ ริ การของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏสวนดุสิ ต แล้ ว ให้ นักศึกษาแนะนาตนเองผ่ านบล็ อกเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและสร้างความไว้วางใจแก่กัน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเขียนสะท้อนความดี
ของตนเองผ่านบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพตนเอง ให้ เพื่อนนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านบล็อก เว็บบอร์ด และส่งอีเมลชื่นชมความดีของเพื่อน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นความ
เคารพให้ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า ตาม
เกณฑ์ Rubric
3) อาจารย์ตรวจร่องรอย ความถี่ พฤติกรรมการใช้งานเว็บบอร์ด บล็อก และอีเมลอย่างเหมาะสม
ใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพถูกต้อง ใช้ภาษาเทคนิค ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของนักศึกษาและอาจารย์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) สอนแบบบรรยาย
2) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล วิธีประเมินสารสนเทศ ระบุสารสนเทศที่
ต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนาสารสนเทศไปใช้ และเขียนรายงาน
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3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่างการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ใช้
เป็นประจาในชีวิตประจาวันและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์
4) ให้นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถามของนักศึกษาที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2) อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า ของ
นักศึกษาตามเกณฑ์ Rubric
3) ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับของนักศึกษา
4)
อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง ในชั้นเรียนและกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

1

หัวข้อ/รายละเอียด

 ปฐมนิเทศ
 แนะนารายวิชา สรุป
ขอบเขตเนื้อหาและ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อาจารย์
 แนะนาหนังสือที่ใช้
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการเรียน
 แนะนาเว็บไซต์รายวิชา ตอนเรียน
 แนะนารายวิชาโดยใช้
PowerPoint
 ทดสอบก่อนเรียน

7
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2

บทที่ 1 บทนา
- ความหมายและพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- บทบาทและทักษะทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในยุ ค
สื่อใหม่
- ประโยชน์และความสาคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวโน้มการใช้และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
- หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์
-ประเภทของคอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
-การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
- การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์

3-4

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ แล้วให้
ตอนเรียน
นักศึกษาสรุป
 มอบหมายให้นักศึกษา
ทางานตามใบงานกิจกรรม
ใช้กระบวนการกลุ่มให้
นักศึกษาร่วมระดมความ
คิดเห็นแนวโน้มการ
ให้บริการสารสนเทศใน
อนาคต และผลกระทบ
 ให้นักศึกษาศึกษา
เอกสารเพิ่มเติมตามประเด็น
ที่กาหนดแล้วอภิปรายสรุป

6

 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง อินเทอร์เน็ต
 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยระบุการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
งานที่พบเห็นในชีวิต
ประจาวัน
 นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่
ได้รับ

8
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

5

บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- รูปแบบของการสื่อสาร
ข้อมูล
- เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน
- การประยุกต์ใช้งานระบบ
เครือข่ายในในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต
- ประวัติความเป็นและ
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
- หลักการทางานของ
อินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- การป้องกันภัยจาก
อินเทอร์เน็ต

6-7

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยระบุเครือข่ายที่ให้บริการ
ในมหาวิทยาลัย และ
ยกตัวอย่างเครือข่ายที่
นักศึกษาใช้ในชีวิตประจาวัน
 นักศึกษาศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมตามประเด็นที่
กาหนดแล้วอภิปรายสรุป

6

 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บบอร์ดมหาวิทยาลัย
ถึงแนวโน้มการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในอนาคต

9
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

8

บทที่ 5 เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
- แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์
- ประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
- ผู้ให้และผู้ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
- เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- ผลกระทบของเครือข่าย
สังคมออนไลน์
สอบกลางภาค
บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ
สืบค้น
- แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล
และการสืบค้น-- ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
- เทคนิคการสืบค้น
- การสืบค้นสารสนเทศ
มัลติมีเดีย
- แนวโน้มการสืบค้นใน
อนาคต

9
10

จานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อ “อนาคตของ
Social Network”

สอบกลางภาค
 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
ระบุการประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลในสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
 สืบค้นบทความและ
ประเมินสารสนเทศให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา
 เขียนแผนที่ความคิด
ประมวลความรู้ที่ได้รับ

10
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11

บทที่ 7 เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้
- เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศ
- สถาปัตยกรรมระบบการ
จัดการความรู้
- รูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกระบวนการ
จัดการความรู้
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บทที่ 8 กฎหมาย จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รูปแบบการกระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์
-การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แนวโน้มการรักษาความ
ปลอดภัยในอนาคต

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาใช้
กระบวนการกลุ่มระดมความ
คิดเห็นโดยใช้กระบวนการ
KM ระบุปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิธีการแก้ปัญหา
 ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
และเขียนโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและ
สังคม

3

 บรรยายโดยใช้ Power อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
Point ประกอบ และให้
ตอนเรียน
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ทางานตามใบงานกิจกรรม
นาเสนอประสบการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาหรือบุคคล
ใกล้ตัว จากการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อม
ระบุวิธีการแก้ปัญหา
 ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
เพิ่มเติมสรุปความรู้ที่ได้รับ

11
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

บทที่ 9 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต
-การประยุกต์ IT กับสังคม
-การประยุกต์ IT กับภาครัฐ
-การประยุกต์ IT กับธุรกิจ
-การประยุกต์ IT กับงาน
บริการ
-การประยุกต์ IT ไปกับการ
สร้างนวัตกรรม

14

บทที่ 10 แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต
-แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจาวัน
-นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
-การปฏิรูปการทางานกับการ
ใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยี
ในอนาคต
-การปฏิบัติตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปเนื้อหาการบรรยายและ
รวบยอดความคิด

15

จานวน
ชั่วโมง
3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
 บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
 ให้นักศึกษาอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง
ในองค์กร
 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสรุปความรู้ที่ได้รับ
 บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
 นักศึกษาร่วมอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษาจะ
มีแนวโน้มการใช้และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร
 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
เทคโนโลยีในอนาคตและการ
ประยุกต์ใช้

 บรรยายโดยใช้ Power
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง
 นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่
ได้รับทั้งหมด

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ตอนเรียน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1
-คุณธรรม จริยธรรมข้อ 2)
-ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
-ทักษะทางปัญญาข้อ 2)
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯข้อ 1)
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 1), 5)
2
-คุณธรรม จริยธรรมข้อ 1), 2)
-ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
-ทักษะทางปัญญาข้อ 2)
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯข้อ 1)
3
-คุณธรรม จริยธรรมข้อ 2)
-ทักษะทางปัญญาข้อ 2), 3),4)
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 1), 5)
4
-คุณธรรม จริยธรรมข้อ 1), 2)
-ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
-ทักษะทางปัญญาข้อ 2), 3), 4)
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯข้อ 1), 3), 4)
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 1), 2), 3), 5)
5
-ความรู้ข้อ 1), 2), 4)
-ทักษะทางปัญญาข้อ 3), 4)
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯข้อ 5)

วิธีการประเมิน
ทางานตามใบงาน
กิจกรรมตามเกณฑ์
Rubric

สัปดาห์ที่
ประเมิน
2-15

ทางานตามใบงาน
กิจกรรมตามเกณฑ์
Rubric

2-15

ทางานตามใบงาน
กิจกรรมตามเกณฑ์
Rubric

2-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

20%

10%
1-15

10%

16

40%

- การเข้าชั้นเรียน
- การมีส่วนร่วมในการ
ถามตอบและอภิปราย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
1. ชื่อเรื่องและ
บทนา
(5 คะแนน)

รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคแสดงในเชิง Rubric
เกณฑ์การให้คะแนนรายงานการศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่กาหนด (20 %)
กิจกรรมที่ 1
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
5
4
3
2

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2ส่งงาน ทางานได้
ตรงต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง และ
สามารถที่จะนาเข้าสู่
เนื้อหา
4. ชื่อเรื่องน่าสนใจ
และเป็นเรื่องใหม่
ทันสมัยเกาะติด
กระแส IT
5. ใช้ภาษาสละสลวย
ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน
6. บทนาแสดง
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา
อย่างน่าสนใจ
2. เนื้อหา
1. มีส่วนของเนื้อหาที่
(5 คะแนน)
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยง
กับบทนาและส่วน
สรุป
3. การนาเสนอ
เนื้อหาน่าสนใจ น่า
ติดตาม
4. มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ นาเสนอ
แนวคิดของผู้เขียน ได้
อย่างเหมาะสม
3. สรุป (5 คะแนน) 1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้
การคิด
3. ใช้ภาษาเขียน
สละสลวย สื่อสาร
ชัดเจน
4. แสดงแนวคิดรวบ
ยอดและการคิดเชิง
สร้างสรรค์

ค่าคะแนน
1

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2ส่งงาน ทางานได้ตรง
ต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา
4. ชื่อเรื่องน่าสนใจ
และเป็นเรื่องใหม่
ทันสมัยเกาะติด
กระแส IT
5. ใช้ภาษาสละสลวย
ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2ส่งงาน ทางานได้ตรง
ต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา
4. ชื่อเรื่องน่าสนใจ
และเป็นเรื่องใหม่
ทันสมัยเกาะติด
กระแสเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2ส่งงาน ทางานได้ตรง
ต่อเวลา
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2ส่งงาน ทางานได้ตรง
ต่อเวลา

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป
3. การนาเสนอเนื้อหา
น่าสนใจ น่าติดตาม

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม

1. มีส่วนของเนื้อหา

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนือ้ หา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้
การคิด
3. ใช้ภาษาเขียน
สละสลวย สื่อสาร
ชัดเจน

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับชื่อเรื่องและ
เนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้
การคิด

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป 1. มีส่วนท้ายสรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
เนือ้ หา
สอดรับกับชื่อเรื่องและ
เนื้อหา
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
4. อ้างอิง
(5 คะแนน)

ค่าคะแนน
5

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

1. มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล
2. เขียนการอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. รูปแบบการเขียน
คงที่
4. แหล่งอ้างอิง
ทันสมัย หลากหลาย

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่
3. แหล่งอ้างอิง
หลากหลาย

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA

เกณฑ์การให้คะแนนโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม (20 %)
กิจกรรมที่ 2 แผนการเรียนรู้ บทที่ 7, 8, 9, 10
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
5
4
3
2
1. หลักการและ
เหตุผล
( 5 คะแนน)

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและ
เหตุผลสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
3. ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของ
หน่วยงาน
4. น่าสนใจ ใช้การ
เขียนเชิงวิชาการที่
ถูกต้องเหมาะสมทาให้
โครงการน่าสนใจ
5. เชื่อมโยงและแสดง
ถึงคุณค่า มีความสาคัญ
และเป็นประโยชน์แก่
สังคม

2. วัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ
( 5 คะแนน)

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
และหลักการและ
เหตุผล
3. วัตถุประสงค์ใช้
ภาษาที่ง่ายกะทัดรัด
บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า
การทาโครงการเพื่อ
ต้องการอะไร
4. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความ
เป็นไปได้แสดงให้เห็น
คุณค่าของโครงการ
5. แสดงให้เห็นการ
นาโครงการไป

ค่าคะแนน
1
1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิง

ค่าคะแนน
1

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับชื่อ
โครงการ
3. ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของ
หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมาย
4. น่าสนใจ ใช้การ
เขียนเชิงวิชาการที่
ถูกต้องเหมาะสมทาให้
โครงการน่าสนใจ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับชื่อ
โครงการ
3. ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของ
หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมาย

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล
2.หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับชื่อ
โครงการ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีหัวข้อหลักการและ
เหตุผล

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ใช้
ภาษาที่ง่ายกะทัดรัด
4. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความเป็นไป
ได้แสดงให้เห็นคุณค่า
ของโครงการ
5. แสดงให้เห็นการนา
โครงการไปประยุกต์ใช้

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
หลักการและเหตุผล
3. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความเป็นไป
ได้แสดงให้เห็นคุณค่า
ของโครงการ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. วัตถุประสงค์สอด
รับกับชื่อโครงงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับมีความเป็นไป
ได้

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. มีประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย

ค่าคะแนน
5

ประยุกต์ใช้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
สถาบัน หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่
นาไปใช้ประโยชน์
3.ระยะเวลา
1.ส่งงานตรงต่อเวลา
สถานที่ดาเนิน
มีการระบุเวลา
โครงการ และ
สถานที่ดาเนิน
แผนการดาเนินงาน โครงการ
ตลอดโครงการ
2. ระบุแผนการ
( 5 คะแนน)
ดาเนินงานตลอด
โครงการ
3. ระยะเวลา สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ มีความ
เป็นไปได้สอดรับกับ
หัวข้อ
4. เวลา และแผนที่
กาหนดไว้สาหรับแต่
ละกิจกรรมที่มีความ
เป็นไปได้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตาม
ระบุได้สาเร็จ5.
ระยะเวลามีความ
เป็นไปได้ และ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.เอกสารอ้างอิง
1. ระบุเอกสารอ้างอิง
ของโครงการ
2. เอกสารอ้างอิง
( 5 คะแนน)
ถูกต้องตามหลัก APA
3. เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา
4. มีความคงที่ในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง
5. ครบถ้วน แหล่ง
อ้างอิงน่าเชื่อถือ และ
มีความทันสมัย

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

ค่าคะแนน
1

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
2. ระบุแผนการ
ดาเนินงานตลอด
โครงการ
3. ระยะเวลา สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ มีความ
เป็นไปได้สอดรับกับ
หัวข้อ
4. เวลา และแผนที่
กาหนดไว้สาหรับแต่
ละกิจกรรมที่มีความ
เป็นไปได้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตาม
ระบุได้สาเร็จ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
2. ระบุแผนการ
ดาเนินงานตลอด
โครงการ
3. ระยะเวลา สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ มีความ
เป็นไปได้สอดรับกับ
หัวข้อ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา
มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
2. ระบุแผนการ
ดาเนินงานตลอด
โครงการ

1.ส่งงานตรงต่อเวลา

1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา
4. มีความคงที่ในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง

1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. เอกสารอ้างอิง
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา

1. ระบุเอกสารอ้างอิง
2. เอกสารอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA

1. ระบุเอกสารอ้างอิง

มีการระบุเวลา
สถานที่ดาเนิน
โครงการ
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เกณฑ์การให้คะแนนบทความจากกิจกรรมสืบค้นข้อมูลและประเมินสารสนเทศ (10 %)
กิจกรรมที่ 3 แผนการเรียนรู้ บทที่ 6, 5
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
5
4
3
2
1. ชื่อเรื่องและ
บทนา
(5 คะแนน)

2. เนื้อหา
(5 คะแนน)

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2.ชื่อเรื่องทันสมัย
หรือเป็นเรือ่ งที่อยู่ใน
กระแสที่ไดรับความ
สนใจ
3. บทนาสอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง และ
สามารถที่จะนาเข้าสู่
เนื้อหา
4. นาเสนอบทนาที่
สะท้อนให้เห็น
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ชวนให้
อยากอ่านเนื้อหาของ
บทความ
5. ใช้ภาษาสละสลวย
ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน
1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยง
กับบทนาและส่วน
สรุป
3. การนาเสนอเนือ้ หา

ค่าคะแนน
1

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2. ชื่อเรื่องทันสมัย
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ไดรับความ
สนใจ
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา
4. นาเสนอบทนาที่
สะท้อนให้เห็น
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
ชวนให้อยากอ่าน
เนื้อหาของบทความ

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2.ชื่อเรื่องทันสมัยหรือ
เป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ไดรับความ
สนใจ
3. บทนาสอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะนาเข้าสู่เนื้อหา

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา
2. ชื่อเรื่องทันสมัย
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
กระแสที่ไดรับความ
สนใจ

1. ระบุชื่อเรื่องและ
บทนา

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป
3. การนาเสนอเนื้อหา
น่าสนใจ น่าติดตาม

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความเชื่อมโยงกับ
บทนาและส่วนสรุป

1. มีส่วนของเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม

1. มีส่วนของเนื้อหา

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้การ
คิด
3. มีการทิ้งประเด็นให้
คิด

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้การ
คิด

1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา

1. มีส่วนท้ายสรุป
เนื้อหา

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA
2. รูปแบบการเขียน
คงที่

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิงได้ตาม
หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงตามหลัก APA

1. มีการระบุแหล่ง
อ้างอิง

น่าสนใจ น่าติดตาม
4. มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ นาเสนอ
แนวคิดของผูเ้ ขียน ได้
อย่างเหมาะสม

3. สรุป (5 คะแนน) 1. มีส่วนท้ายเพือ่ สรุป
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดรับกับเนื้อหา
2. สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องโน้มน้าวให้
การคิด
3. มีการทิ้งประเด็น
ให้คิด
4. ใช้ภาษาเขียน
สละสลวย ถูกต้อง
1. มีการอ้างอิง
4. อ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล
(5 คะแนน)
2. เขียนการอ้างอิง
ถูกต้องตามหลัก APA
3. รูปแบบการเขียน
คงที่
4. แหล่งอ้างอิงทันสมัย
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย

ค่าคะแนน
5
หลากหลาย

ค่าคะแนน
4

ค่าคะแนน
3

ค่าคะแนน
2

3. แหล่งอ้างอิง
หลากหลาย

เกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและผ่านสื่อออนไลน์ (10 %)
กิจกรรมที่ 4 แผนการเรียนรู้ บทที่ 1, 2, 3, 4
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
5
4
3
2
1. บันทึก/สรุป
เนื้อหา/ประมวล
ความรู้ที่ได้รับจาก
แผนที่ความคิด
(5 คะแนน)

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปใจความ
สาคัญ และบันทึก
เรียบเรียงเนื้อหา เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรที่
ชัดเจนโดยใช้สานวน
ของตนเองได้อย่าง
กระชับ ครบถ้วน
ชัดเจน รวมถึงการ
นาเสนอปากเปล่า
ด้วยคาพูดของตนเอง
2. การมีส่วนร่วม
1.นักศึกษาร่วม
ในชั้นเรียนและการ กิจกรรมในชั้นเรียน
ใช้สื่อออนไลน์
และใช้เว็บไซต์การ
(5 คะแนน)
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล
3.นักศึกษาตั้งใจเรียน
มีปฏิสัมพันธ์รว่ มใน
บทเรียนออนไลน์ ให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม
-นักศึกษา มีความใส่
ใจ และมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมในกิจกรรมทุก
ครั้งสามารถตอบ
คาถามที่เพื่อนและ
อาจารย์ตั้งให้ได้
-นักศึกษาสามารถ
นาเสนอความคิดเห็น
ใหม่ๆ และสามารถ
กระตุ้นให้เพื่อนเข้ามา
มีปฏิสัมพันธ์
3.การนาเสนอและ 1.นักศึกษาสามารถ
อภิปราย
นาเสนอผลงานได้
(5 คะแนน)
อย่างมีคุณภาพ มี
เทคนิคในการ
นาเสนอที่น่าสนใจ มี

ค่าคะแนน
1

ค่าคะแนน
1

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปจับใจความ
สาคัญของเนื้อหาได้
ตรงประเด็น และ
บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้อย่างครบถ้วน

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปเนื้อหาได้ตรง
ประเด็น จับใจความได้
และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้

-นักศึกษาสามารถทา
การสรุปเนื้อหาและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้

-นักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหา

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล
3.นักศึกษาตั้งใจเรียน
มีปฏิสัมพันธ์รว่ มใน
บทเรียนออนไลน์ ให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม
-นักศึกษา มีความใส่ใจ
และมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ในกิจกรรมทุกครั้ง
สามารถตอบคาถามที่
เพื่อนและอาจารย์ตั้ง
ให้ได้

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล
3.นักศึกษาตั้งใจเรียน
มีปฏิสัมพันธ์รว่ มใน
บทเรียนออนไลน์ ให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน
2.นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์รว่ มในการ
ใช้บทเรียนออนไลน์
และติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บบอร์ดและอีเมล

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และใช้เว็บไซต์การ
เรียน

1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างมีคุณภาพ มี
ปฏิสัมพันธ์จากชั้น
เรียน มีสื่อนาเสนอที่

1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างดี มีสอื่
ประกอบการนาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถ

1.นักศึกษาสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างครบถ้วน ตาม
ประเด็นที่กาหนด
2. นักศึกษาเข้าร่วม

1.นักศึกษาร่วม
กิจกรรมการนาเสนอ
และร่วมอภิปราย
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เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย

ค่าคะแนน
5
สื่อประกอบการ
นาเสนอ สามารถ
ชักชวนให้ชั้นเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. นักศึกษาสามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่
อาจารย์กาหนดได้
โดยสามารถให้เหตุผล
หรืออ้างอิงข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน มี
เนื้อหาน่าสนใจ

ค่าคะแนน
4
น่าสนใจ
2. นักศึกษาสามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่
อาจารย์กาหนดได้
โดยสามารถให้เหตุ
ผลได้

ค่าคะแนน
3
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่
อาจารย์กาหนดได้

การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
<50

ค่าคะแนน
2

ค่าคะแนน
1

อภิปรายในชั้นเรียน

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุขม เฉลยทรัพย์ และคณะ. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- พ.ร.บ.การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. http://www.mict.go.th/main.php?filename=index
ฐานข้อมูลออนไลน์, http://www.arit.dusit.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, http://www.nectec.or.th/index.php
สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. http://www.nstda.or.th/home
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
- นักศึกษาประเมินผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม
- ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางเว็บบอร์ด
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ค่าอานาจจาแนก และ
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
- ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
- หลังจากกิจกรรมข้อที่ 2 ได้ผลของการประเมิน หาข้อสรุป และวิธีการแก้ไข
- การจัดทา มคอ.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทดสอบก่อนเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านการ ตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก
- รายงานกิจกรรมต่างๆ วิธีการให้คะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทาคลังข้อสอบมาตรฐานที่มีค่าความยากง่าย
ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละปี และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับวิถีการดาเนินชีวิต และการทางานในปัจจุบัน
- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
- สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

