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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

่หาอิลยาทูยสอนดุสิต
คณะอิลยาศาสตร์แทะเลคโนโทยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหูสอิชา 4121106 ชืมวรายอิชา อิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ (Information Technology
Professional)

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่อยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรเลคโนโทยีบูณฑิต สาปาอิชาเลคโนโทยีสารสนเลศ
3.2 ขระเภลปวงรายอิชา ห่อดอิชาเฉพาะ อิชาเฉพาะพื้นฐาน กทุ่่อิชาพื้นฐานลางเลคโนโทยี

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา
ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 1 / ชู้นขีลีม 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“้่่่”ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“้่่่”ี

8. สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
อูนลีมจูดลา
อูนลีมขรูบขรุงรายทะเวียดท่าสุด

20 ่ีนาค่ 2560
11 กรกฎาค่ 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจในเรืมวงวาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
1.2 เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถวธิบายถึงคุณทูกษณะปวงนูกเลคโนโทยีสารสนเลศ แทะแนอโนไ่
ปวงเลคโนโทยีสารสนเลศ้ดไ
1.3 เพืมวใหไนูกศึกษา่ีลูกษะในดไานการพูฒนาส่รรถนะนูกเลคโนโทยีสารสนเลศ
1.4 เพืม ว ใหไ นู ก ศึ ก ษาสา่ารถอิ เคราะห์ ก ระบอนการการสรไ า งลู ศ นคติ ลีม ดี ต่ ว อิ ช าชี พ แทะ
การพูฒนาส่รรถนะนูกเลคโนโทยีสารสนเลศ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จูดการเรียนการสวนแบบ Active Learning ลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ ดไอยการจูดการเรียนรัไลีม
หทากหทาย ้ดไ แ ก่ การจู ด การเรี ย นรัไ แ บบเนไ น ขระสบการณ์ (Experimental Learning) ดไ อ ย
การศึ ก ษาดั ง านลู้ ง ในแทะนวกสถาบู น การเรี ย นรัไ จ ากกรณี ศึ ก ษา (Case-based Learning)
การเรียนรัไโดยการขฏิบูติ (Performance-based Learning) แทะ่ีการเรียนการสวนโดยการสรไาง
เรืมวง (Storyline Model) ดไอยการร่อ่่ืวกูบหน่อยงานภายนวกในการจูดกิจกรร่เพืมวสรไางลูศนคติลีม
ดีต่วอิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คอา่สาคูญปวงอิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ คุณทูกษณะ
ปวงนูกเลคโนโทยีสารสนเลศ การสรไางลูศนคติลีมดีต่วอิช าชีพ การพูฒ นาส่รรถนะนูกเลคโนโทยี
สารสนเลศ แนอโนไ่ปวงเลคโนโทยีสารสนเลศ
The importance of information technology professional; careers in information
technology; characteristics of information technology professional; creating a positive
attitude toward IT careers; competency development of information technology
professional; information technology trends

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชูมอโ่ง/ภาค
การศึกษา

ปึ้นวยั่กูบคอา่ตไวงการ
ปวงนูกศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชูมอโ่ง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- วาจารย์ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษาผ่านเอ็บ้ซต์หรืวเฟซบุ๊กปวงหทูกสัตร
- วาจารย์จูดเอทาใหไคาขรึกษาเข็นรายบุคคท หรืวรายกทุ่่ตา่คอา่ตไวงการ 1 ชูมอโ่งต่ว
สูขดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนูกในคุณค่าแทะคุณธรร่ จริยธรร่ เสียสทะ แทะซืมวสูตย์สุจริต
 1.1.2 ่ีอินูย ตรงต่วเอทา แทะคอา่รูบผิดชวบต่วตนเวงแทะสูงค่ เคารพ
กฎระเบียบแทะปไวบูงคูบต่างๆ ปวงวงค์กรแทะสูงค่ สา่ารถขรูบตูอเพืมวพรไว่เปไาสั่สูงค่ยุค
เศรษฐกิจดิจิลูท
1.1.3 ่ีภาอะคอา่เข็นผัไนา ผัไตา่ แทะสา่ารถลางานเข็นห่ั่คณะ
1.1.4 สา่ารถอิเคราะห์แทะขระเ่ินผทกระลบจากการใชไคอา่รัไลางเลคโนโทยีต่ว
บุคคท วงค์กรสูงค่ แทะสิมงแอดทไว่
 1.1.5 ่ีจรรยาบรรณลางอิชาการแทะอิชาชีพ ่ีคอา่รูบผิดชวบในฐานะผัไขระกวบ
อิชาชีพ คานึงถึงแทะวุลิศตนเพืมวขระโยชน์ส่อนร่อ่ แทะเปไาใจถึงบริบลปวงอิชาชีพเลคโนโทยี
สารสนเลศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝึกใหไ รัไหนไาลีม ่ีคอา่ซืมวสูตย์ โดยตไวง้่่กระลาการลุจริตในการสวบหรืวทวก
งานแทะการบไานปวงผัไวืมน
1.2.2 ขทักฝังอูฒนธรร่วงค์การลีมดีใหไแก่นูกศึกษา โดยสรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีระเบียบ
อินูย โดยเนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงเอทา ตทวดจนการแต่งกายลีมเข็น้ขตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
นูกศึกษาตไวง่ีคอา่รูบผิดชวบ
1.2.3 สวดแลรกเรืม ว งคุ ณ ธรร่จริ ย ธรร่แทะจรรยาบรรรณในอิช าชี พ รัไ จู ก เคารพ
ลรูพย์สินลางขัญญาปวงผัไวืมน ตระหนูกถึงผทกระลบปวงซวฟต์แอร์ลีม่ีต่วสูงค่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สูงเกตพฤติกรร่ในการลางานแทะการสวบ
1.3.2 ขระเ่ิน จากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่ งงานตา่
กาหนดระยะเอทาลีม่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่
1.3.3 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
1.3.4 ขระเ่ินจากพฤติกรร่การลารายงาน การวไางวิงผทงาน แทะการใชไเลคโนโทยี
สารสนเลศวย่างถักตไวงตา่กฎห่าย

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1 ่ีคอา่รัไ คอา่เปไาใจลางคณิตศาสตร์พื้นฐาน อิลยาศาสตร์แทะเลคโนโทยี
พื้นฐานบริหารจูดการแทะเศรษฐศาสตร์ เพืมวการขระยุกต์ใชไกูบงานลางดไานเลคโนโทยีแทะการสรไาง
นอูตกรร่
 2.1.2 ่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจเกีมยอกูบหทูกการลีมสาคูญ ลู้งในเชิงลฤษฎีแทะขฏิบูติ
ในเนื้วหาปวงสาปาอิชาเลคโนโทยีสารสนเลศ
 2.1.3 ่ีคอา่รัไในอิธีการแทะการใชไเครืมวง่ืวดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ้ดไ
วย่างเห่าะส่ในการลางาน
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2.1.4 สา่ารถบัรณาการคอา่รัไดไานเลคโนโทยีกูบคอา่รัไในศาสตร์วืมนๆ
ลีมเกีมยอปไวงแทะเห่าะส่
2.1.5 สา่ารถใชไคอา่รัไแทะลูกษะในสาปาอิชาเลคโนโทยีสารสนเลศ เพืมว
การขฏิบูติงานแทะขระยุกต์กูบการแกไขัญหาในงานจริง้ดไ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสวนแบบบรรยาย
2.2.2 การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ
2.2.3 การจูดการเรียนการสวนแบบ Active Learning
2.2.4 การเรียนรัไจากกรณีศึกษา (Case-based Learning)
2.2.5 การจูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental Learning) ดไอย
การศึกษาดังาน
2.2.6 การ่วบห่ายงานเดีมยอแทะงานกทุ่่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การลดสวบขทายภาคเรียน
2.3.2 ขระเ่ินจากผทงาน
2.3.3 ขระเ่ินจากพฤติกรร่การศึกษาดังาน
2.3.4 ขระเ่ินจากใบงานลีมนูกศึกษาจูดลา แทะการนาเสนวในชู้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 ่ีคอา่คิดวย่าง่ีอิจารณญาณลีมดี
3.1.2 สา่ารถรอบรอ่ ศึกษา อิเคราะห์ แทะสรุขขระเด็นขัญหาแทะคอา่ตไวงการ
ลางดไานเลคโนโทยี
3.1.3 สา่ารถคิด อิเคราะห์ แทะแกไ้ปขัญหาลางดไานเลคโนโทยี้ดไวย่าง่ีระบบ
รอ่ถึงการใชไปไว่ัทขระกวบการตูดสินใจในการลางาน้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
3.1.4 ่ีจินตนาการแทะคอา่ยืดหยุ่นในการขรูบใชไวงค์คอา่รัไลางดไานเลคโนโทยี
ลีมเกีมยอปไวงวย่างเห่าะส่ในการพูฒนานอูตกรร่หรืวต่วยวดวงค์คอา่รัไจากเดิ่้ดไวย่างสรไางสรรค์
 3.1.5 สา่ารถสืบคไนปไว่ัทแทะแสองหาคอา่รัไลางดไานเลคโนโทยีเพิม่เติ่้ดไดไอย
ตนเวง เพืมวการเรียนรัไตทวดชีอิต แทะลูนต่วการเขทีมยนแขทงลางวงค์คอา่รัไแทะเลคโนโทยีให่่ๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวภิขราย
3.2.2 การจูดการเรียนการสวนโดยเนไนกระบอนการคิด (Thinking-based
Instruction)
3.2.3 การเรียนรัไโดยการขฏิบูติ (Performance-based Learning)
3.2.4 การจูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental Learning)
3.2.5 การเรียนการสวนโดยการสรไางเรืมวง (Storyline Model)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สูงเกตพฤติกรร่การศึกษาดังานในลีมต่างๆ
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3.3.2 สูงเกตพฤติกรร่การเปไาร่อ่กิจกรร่
3.3.3 สูงเกตพฤติกรร่การสืบคไนปไว่ัทเพืมวใชไแกไขัญหาในการลางานกทุ่่
3.3.4 ขระเ่ินจากผทงานแทะการนาเสนวงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สา่ารถสืมวสารกูบกทุ่่คนลีมหทากหทาย แทะสา่ารถสนลนาลู้งภาษา้ลย
แทะภาษาต่างขระเลศ้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ สา่ารถใชไคอา่รัไในสาปาอิชาชีพลางดไานเลคโนโทยี
เพืมวสืมวสารต่วสูงค่้ดไในขระเด็นลีมเห่าะส่
4.1.2 สา่ารถเข็ น ผัไ ริเริม่ แสดงขระเด็น ในการแกไ้ปสถานการณ์ เชิ งสรไางสรรค์
ใหไคอา่ช่อยเหทืวแทะวานอยคอา่สะดอกในการแกไ้ปขัญหาสถานการณ์ต่างๆ
 4.1.3 สา่ารถอางแผนแทะรูบผิดชวบในการพูฒนาการเรียนรัไลางดไานเลคโนโทยี
ลู้งปวงตนเวงแทะสวดคทไวงกูบลางอิชาชีพวย่างต่วเนืมวง
4.1.4 รัไ จู ก บลบาล หนไ า ลีม แ ทะ่ี ค อา่รู บ ผิ ด ชวบในการล างานตา่ลีม ้ ดไ รู บ
่วบห่าย สา่ารถขรูบตูอแทะลางานร่อ่กูบผัไวืมนลู้งในฐานะผัไนาแทะผัไตา่้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
 4.1.5 ่ีจิตสานึกคอา่รูบผิดชวบดไานคอา่ขทวดภูยในการลางานดไานเลคโนโทยี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การจูดนิลรรศการเกีมยอกูบวาชีพในฝัน
4.2.2 การจูดกิจกรร่เพืมวสรไางลูศนคติลีมดีต่วอิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ
4.2.3 การใหไนูกศึกษาเปไาร่อ่สู่่นางานดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สูงเกตจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
4.3.2 สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็ น แทะการ่ีส่ อนร่อ่ในกิจกรร่
ต่างๆ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 ่ีลูกษะในการใชไคว่พิอเตวร์ สาหรูบการลางานลีมเกีมยอปไวงกูบอิชาชีพ้ดไ
เข็นวย่างดี
5.1.2 ่ีลูกษะในการอิเคราะห์ปไว่ัทสารสนเลศลางคณิตศาสตร์หรืวการแสดง
สถิติขระยุกต์ต่วการแกไขัญหาลีมเกีมยอปไวง้ดไวย่างสรไางสรรค์
 5.1.3 สา่ารถใชไเลคโนโทยีสารสนเลศแทะการสืมวสารลีมลูนสู่ย้ดไวย่างเห่าะส่
แทะ่ีขระสิลธิภาพ
5.1.4 ่ีลูกษะในการสืมวสาร การนาเสนวปไว่ัท ลู้งลางอาจาแทะทายทูกษณ์วูกษร
แทะการเทืวกใชไสืมวในการนาเสนวลีมเห่าะส่
5.1.5 สา่ารถใชไเครืมวง่ืวการคานอณแทะเครืมวง่ืวลางเลคโนโทยี เพืมวขระกวบ
อิชาชีพ ในสาปาเลคโนโทยีลีมเกีมยอปไวง้ดไ
5

่คว. 3
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จูดนิลรรศการเกีมยอกูบวาชีพในฝันดไอยเลคโนโทยีลีมเห่าะส่
5.2.2 ฝึกลาแบบสวบถา่ววน้ทน์ เพืมวขระเ่ินกิจกรร่ลีมจูดปึ้น
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สูงเกตพฤติกรร่การใชไเลคโนโทยีสารสนเลศเพืมวการเรียนรัไแทะการพูฒนา
ตนเวง
5.3.2 ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการนาเสนวงาน
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่คว. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1
1. ขฐ่นิเลศ
2. แนะนารายอิชา สรุขปวบเปต
เนื้วหาแทะรัขแบบการจูดการเรียน
การสวน การอูดแทะการขระเ่ินผท

2

คอา่สาคูญปวงอิชาชีพเลคโนโทยี
สารสนเลศ

จานวนชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาหนูงสืวลีมใชไขระกวบการเรียน
2. แนะนารายอิชาโดยใชไ PowerPoint
3. ฝึกใชไ wifi ่สด.
4. สรไาง Group ใน Facebook
5. ลา pre-test ดไอยเก่ Kahoot
6. ใหไนูกศึกษา Selfy แนะนาตูอเวงเบื้วงตไน ผ่าน FB กทุ่่
7. ใหไนูกศึกษา้ดไรจัไ ูกกูนดไอยเก่ "ตา่ท่าหาคั่"
8. ชี้แจงเงืมวน้ปการเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1. รายทะเวียดปวงรายอิชา (่คว.3)
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. PowerPoint
4. Facebook
5. เก่ Kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายแทะวภิขรายคอา่สาคูญปวงอิชาชีพเลคโนโทยี
สารสนเลศ
2. จูดการเรียนการสวนโดยเนไนกระบอนการคิด (Thinkingbased Instruction) โดยใหไนูกศึกษาเปียนเหตุผทลีเม ทืวก
เรียนสาปาอิชาเลคโนโทยีสารสนเลศแทะวาชีพในฝัน
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การวัดและประเมินผล
1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน แทะการ่ีส่อน
ร่อ่ในชู้นเรียน
2. สูงเกตพฤติกรร่การแสดงคอา่คิดเห็นใน
ระหอ่างลบลอนคอา่รัไก่วนเรียน

1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
3. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการส่งงาน
4. พิจารณาจากผทงาน แทะการนาเสนวงาน

่คว. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อ/รายละเอียด

วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ

จานวนชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
3. วภิขรายสิมงลีม้ดไจากการลาใบงาน พรไว่นาเสนว
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน
2. PowerPoint
3. Facebook
4. ใบงานเดีมยอ “เหตุผทลีมเทืวกเรียนสาปาอิชาเลคโนโทยี
สารสนเลศแทะวาชีพในฝัน”
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายแทะวภิขรายวาชีพดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
2. จูดการเรียนรัไโดยการขฏิบูติ (Performance-based
Learning) โดยใหไนูกศึกษาฝึกขฏิบูติสืบคไนสถาน
ขระกวบการดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ แทะวาชีพดไาน
เลคโนโทยีสารสนเลศ
3. แต่ทะกทุ่่วภิขรายสิมงลีม้ดไจากการลาใบงาน พรไว่
นาเสนว
สื่อที่ใช้

1.
2.
3.
4.
5.

เวกสารขระกวบการเรียน
PowerPoint
Facebook
Google
ใบงานกทุ่่ “ฝึกขฏิบตู ิสืบคไนสถานขระกวบการดไาน
เลคโนโทยีสารสนเลศ แทะวาชีพดไานเลคโนโทยี
สารสนเลศ”
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การวัดและประเมินผล

1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
3. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการส่งงาน แทะ
การวไางวิงปไว่ัท
4. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

่คว. 3
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
4
วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
(ต่ว)

จานวนชั่วโมง
3

5

วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
(ต่ว)

3

6

วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
(ต่ว)

3

7

วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
(ต่ว)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
จูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental
Learning) โดยการศึกษาดังานหน่อยงานสนูบสนุนปวง ่สด.
ลีมเกีมยอกูบเลคโนโทยีสารสนเลศ
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “สรุขสิมงลีม้ดไจากการดังาน”
กิจกรรมการเรียนการสอน
จูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental
Learning) โดยการศึกษาดังานหน่อยงานสนูบสนุนปวง ่สด.
ลีมเกีมยอกูบเลคโนโทยีสารสนเลศ
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “สรุขสิมงลีม้ดไจากการดังาน”
กิจกรรมการเรียนการสอน
จูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental Learning)
โดยการศึกษาดังาน ณ สถานขระกวบการดไานเลคโนโทยี
สารสนเลศเกีมยอกูบระบบคว่พิอเตวร์แทะเครืวป่าย ลีมนูกศึกษา
ใฝ่ฝัน (เนไนผัเไ รียนเข็นสาคูญ)
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “สรุขสิมงลีม้ดไจากการดังาน”
กิจกรรมการเรียนการสอน
จูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental Learning)
โดยการศึกษาดังาน ณ สถานขระกวบการดไานเลคโนโทยี
สารสนเลศเกีมยอกูบการพูฒนาเอ็บ้ซต์ พูฒนาแวขพทิเคชูน
ธุรกิจววน้ทน์ เข็นตไน ลีมนูกศึกษาใฝ่ฝัน (เนไนผัเไ รียนเข็นสาคูญ)
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การวัดและประเมินผล
1. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการศึกษาดังาน
2. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการ้ขศึกษาดังาน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย
1. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการศึกษาดังาน
2. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการ้ขศึกษาดังาน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย
1. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการศึกษาดังาน
2. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการ้ขศึกษาดังาน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย
1. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการศึกษาดังาน
2. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการ้ขศึกษาดังาน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

่คว. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
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วาชีพลางดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ
(ต่ว)

3

9

คุณทูกษณะปวง
นูกเลคโนโทยีสารสนเลศ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “สรุขสิมงลีม้ดไจากการดังาน”
กิจกรรมการเรียนการสอน
จูดการเรียนรัไแบบเนไนขระสบการณ์ (Experimental Learning)
โดยการศึกษาดังาน ณ สถานขระกวบการดไานเลคโนโทยี
สารสนเลศเกีมยอกูบคว่พิอเตวร์กราฟิก การจูดการฐานปไว่ัท
แทะการลดสวบซวฟแอร์
ลีมนูกศึกษาใฝ่ฝัน (เนไนผัเไ รียนเข็นสาคูญ)
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “สรุขสิมงลีม้ดไจากการดังาน”
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายแทะวภิขรายเกีมยอกูบคุณทูกษณะปวงนูก
เลคโนโทยีสารสนเลศ
2. เรียนรัจไ ากกรณีศึกษา (Case-based Learning) เกีมยอกูบ
คุณทูกษณะปวงนูกเลคโนโทยีสารสนเลศในสายงานต่างๆ
3. ใหไแต่ทะกทุ่่วภิขรายสิมงลีม้ดไจากการ้ขศึกษาดังานลู้งใน
แทะนวกสถาบูน

การวัดและประเมินผล
1. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการศึกษาดังาน
2. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการ้ขศึกษาดังาน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

สื่อที่ใช้

10

การสรไางลูศนคติลีมดีต่วอิชาชีพ

3

1. เวกสารขระกวบการเรียน
2. PowerPoint
3. Facebook
4. Google
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสวนโดยการสรไางเรืวม ง (Storyline Model) ดไอย
การร่อ่่ืวกูบหน่อยงานภายนวกในการจูดกิจกรร่เพืมวสรไาง
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1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการลากิจกรร่

่คว. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

11

การพูฒนาส่รรถนะ
นูกเลคโนโทยีสารสนเลศ

3

12

สู่่นาดไานเลคโนโทยีสารสนเลศ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ลูศนคติลีมดีต่วอิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ
สื่อที่ใช้
กิจกรร่การสรไางลูศนคติลีมดตี ่วอิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายแทะวภิขรายเกีมยอกูบส่รรถนะนูกเลคโนโทยีสารสนเลศ
แทะสิมงลีมนูกศึกษาตไวงเตรีย่คอา่พรไว่เพืมวการศึกษาดไาน
เลคโนโทยีสารสนเลศตทวด 4 ขี แทะเพืมวขระกวบวาชีพใน
วนาคต
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน
2. PowerPoint
3. Facebook
4. Google
5. ใบงานกทุ่่ “สิมงลีมนูกศึกษาตไวงเตรีย่คอา่พรไว่เพืมว
การศึกษาดไานเลคโนโทยีสารสนเลศตทวด 4 ขี แทะเพืมว
ขระกวบวาชีพในวนาคต”
กิจกรรมการเรียนการสอน
ใหไนูกศึกษาเปไาร่อ่งานสู่่นาดไานเลคโนโทยีสารสนเลศวย่าง
นไวยคนทะ 1 งาน พรไว่รายงานสรุข
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “สรุขสิมงลีม้ดไจากการร่อ่งานสู่่นา”

11

การวัดและประเมินผล
3. พิจารณาคอา่ตรงต่วเอทาในการ่าร่อ่งาน
1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาร่อ่สู่่นา
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในการเปไาร่อ่สู่่นา
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

่คว. 3
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
13
แนอโนไ่ปวงเลคโนโทยีสารสนเลศ

จานวนชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายแทะวภิขรายเกีมยอกูบแนอโนไ่ปวงเลคโนโทยี
สารสนเลศ
2. จูดการเรียนรัไโดยการขฏิบูติ (Performance-based
Learning) โดยใหไนูกศึกษาฝึกขฏิบูติสืบคไนแนอโนไ่ปวง
เลคโนโทยีสารสนเลศ

การวัดและประเมินผล
1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
3. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

สื่อที่ใช้

14

นาเสนวผทงาน

3

15

สรุขเนื้วหาแทะรอบยวดคอา่คิด

3

1. เวกสารขระกวบการเรียน
2. PowerPoint
3. Facebook
4. Google
5. ใบงานกทุ่่ “สืบคไนแนอโนไ่ปวงเลคโนโทยีสารสนเลศ”
กิจกรรมการเรียนการสอน
นาเสนวผทงานดไอยการจูดนิลรรศการเรืมวง วาชีพในฝัน
สื่อที่ใช้
ใบงานกทุ่่ “นิลรรศการเรืมวงวาชีพในฝันปวงส่าชิกในกทุ่่”
กิจกรรมการเรียนการสอน
สรุขเนื้วหาลู้งห่ด
สื่อที่ใช้
PowerPoint

12

1. สูงเกตพฤติกรร่การจูดนิลรรศการ
2. สูงเกตจากการลางานกทุ่่แทะผทงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย
1. สูงเกตพฤติกรร่การเปไาชู้นเรียน
2. สูงเกตจากการซูกถา่ การแสดงคอา่คิดเห็น
แทะการ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน

่คว. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.1, 1.1.2

2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 4.1.3,
4.1.5

1.1.5, 3.1.1,
3.1.5, 5.1.1,
5.1.3
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.5,
4.1.3, 5.1.1,
5.1.3
2.1.1, 2.1.2,
3.1.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
วิธีการ
ประเมิน การประเมินผล
ทวนสอบ
การเปไาชู้นเรียน การ
ลุกสูขดาห์
10%
การเปไาชู้นเรียน การ
ตรงต่วเอทา คอา่
ตรงต่วเอทา แทะการ
ซืมวสูตย์ในการสวบ
ส่งงานตา่เอทาลีม
แทะคอา่รูบผิดชวบต่ว
กาหนด
งานลีม้ดไรูบ่วบห่าย
พฤติกรร่ในการ
3-14
30%
คอา่ตู้งใจในการ
ลางานกทุ่่ การศึกษา
ลางานกทุ่่ คอา่
ดังาน การเปไาร่อ่
สนใจในการศึกษาดั
สู่่นา แทะการร่อ่
งาน การเปไาร่อ่
กิจกรร่ต่างๆ
สู่่นา แทะการใหไ
คอา่ร่อ่่ืวในการ
ร่อ่กิจกรร่ต่างๆ
พฤติกรร่การใชไ
3, 13
10%
การใชไเลคโนโทยี
เลคโนโทยีสารสนเลศ
สารสนเลศวย่าง่ี
วย่าง่ีจริยธรร่
จริยธรร่ ่ีการวไางวิง
วย่างถักตไวง
พิจารณาจากผทงาน
2-14
30%
ผทงานแทะการ
แทะการนาเสนว
นาเสนวตรงตา่โจลย์
ลีมกาหนดแทะ่ี
คอา่คิดสรไางสรรค์
การสวบขทายภาค
16
20%
คะแนนสวบ

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การอูดผท :
- จิตพิสูย
- งานเดีมยอ
- งานกทุ่่
- สวบขทายภาค

10%
20%
50%
20%
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่คว. 3
2) การขระเ่ินผท : ใชไระบบ  วิงกทุ่่  วิงเกณฑ์ปวง่หาอิลยาทูย ดูงนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-50
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เวกสารขระกวบการเรียนอิชาชีพเลคโนโทยีสารสนเลศ

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Azari, Rasool. (2003). Current Security Management & Ethical Issues of Information
Technology. Hershey: IGI Global.
Bott, Frank. (2014). Professional Issues in Information Technology. Second edition.
Swindon, UK : BCS, The Chartered Institute for IT.
Colomo-Palacios, Ricardo. (2013). Enhancing the Modern Organization Through
Information Technology Professionals : Research, Studies, and Techniques.
Hershey, Pa : IGI Global.
Schultz, Robert A. (2006). Contemporary Issues in Ethics and Information
Technology. Hershey, PA: IRM Press.
Smith, Sally. (2016). An exploration of professional identity in the information
technology sector. Edinburgh Napier University.
Tahat, Luay; Elian, Mohammad; Sawalha, Nabeel; Al-Shaikh, Fuad. (2014). The ethical
attitudes of information technology professionals: a comparative study
between the USA and the Middle East. Ethics & Information Technology.
3(16), p241-249. DOI: 10.1007/s10676-014-9349-2.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เบญจอรรณ หาญเปืมวน. (2554). จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์.
http://benjawan3123.blogspot.com/2011/08/blog-post.html.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การขระเ่ินวาจารย์ผัไสวนโดยนูกศึกษา
- นูกศึกษาขระเ่ินตนเวงในผทการเรียนรัไแต่ทะดไาน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ใชไแบบขระเ่ินวาจารย์ผัไสวนโดยนูกศึกษา
- ใชไแบบขระเ่ินตนเวงสาหรูบนูกศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผทการขระเ่ินลีม้ดไจากปไวลีม 1 แทะ 2 ่าขรูบขรุงการเรียนการสวน โดยนาผทการ
ขระเ่ินแทะปไวเสนวแนะ ่าขรูบขรุงการจูดการเรียนการสวนในครู้งต่ว้ข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม

การมอบหมายงาน
/การนาเสนอผลงาน

คุณธรร่แทะจริยธรร่
คอา่รัไ
ลูกษะลางขัญญา
ลูกษะคอา่สู่พูนธ์
ระหอ่างบุคคทแทะ
คอา่รูบผิดชวบ
5. ลูกษะการอิเคราะห์เชิง
ตูอเทป การสืมวสาร แทะ
การใชไเลคโนโทยี
สารสนเลศ



























1.
2.
3.
4.

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) วาจารย์ ผัไ ส วนด าเนิ นการลอนสวบดไ อยตนเวง ดไอยการขระเ่ิน การเรียนรัไปวง
นูกศึกษาตา่อิธีการ ปไว 4
2) กรณีลีมผทการเรียนรัไนูกศึกษายูง้่่้ดไขระสิลธิผทปวงรายอิชา วาจารย์ผัไสวนจะใหไ
โวกาสนูกศึกษาขรูบขรุงแกไ้ป้ดไตา่คอา่จาเข็นเข็นรายกรณี
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