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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4123641 ชื่อ วิชาการบริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
Information Systems Administration and Maintenance

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะ กลุมเทคโนโลยีและงานประยุกต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา กลุมเรียน A1 และ B1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 มิถุนายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหารและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักการในการบริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห/กระบวนการของการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการบริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
5. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการทํางานเปนกลุม คนควาเพื่อเสริมองคความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
6. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคมและจิตสาธารณะ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงคปรับปรุงรายวิชานี้ เพื่อใหมีเนื้อหาสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และให
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และมีทักษะในการ
ใชเครื่อ งมือในการบริห ารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และเตรียมความพรอ มดานป ญ ญารวมถึง
จริยธรรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 หรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึก ษา โดยมีวิธีก ารจั ดการเรีย นการสอนแบบ Active Learning ซึ่ งจะช วยให การ
อธิบายเนื้อหาในเรื่องที่เขาใจยากใหงายขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การจั ด การทรั พ ยากรของระบบ การติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ สิทธิ์ในการครอบครองไดเรกทอรี่ การจัดสรรเนื้อที่ในหนวยความจํา การบริหารบัญชี
ผูใช การบริหารระบบ การสํารองและกูขอมูล
Study of concepts, principles, tool and techniques, system resource management,
operating system installation, directory privilege, memory allocation, user account
management, system administration, data backup and data recovery.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต อสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเปนผนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคการและสังคม
 1.1.6 มีแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคการ และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดใี หแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวิ นัยและพรอมเพรีย งของนั กศึกษาในการเขารว มกิ จกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
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1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิ ชาการและวิ วั ฒ นาการคอมพิ ว เตอร และ
เทคโนโลยีสามรสนเทศรวมทั้งการนําประยุกต
 2.1.5 มีความรูความเขาใจและสนใจการพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิว เตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
 2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ปราย การทํางานกลุม การนํ าเสนอรายงาน การวิ เคราะห กรณี ศึ กษา และ
มอบหมายใหคนควาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหาและ
โครงงาน Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และฝกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบกลางภาคและการสอบปลายภาคการศึกษา
2.3.2 ประเมินจากผลงานที่ศึกษาฝกปฏิบัติ
2.3.3 ประเมินจากการทําแบบฝกหัดประจําบทเรียน
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
5
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เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานกลุม และนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียนและใหเพื่อน
รว มชั้ น เรีย นอภิ ป รายผลการศึกษา รวมถึงให วิเคราะห กรณี ศึกษา ในเรื่อ งของการบํ ารุ งรั กษาระบบ
สารสนเทศ และการเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การนําเสนอแนวคิดขั้นตอน และวิธีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
3.3.2 สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มกี ารวิเคราะหในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลื อและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุม ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาผลิตสื่อการสอน ดานการบริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และ
ทําโครงการเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูจากทํางานจริง (Work-based Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมิ น ตนเอง และเพื่ อ นรว มกลุ ม และนั ก ศึ ก ษาอื่ น ในชั้ น เรี ย น ทั้ ง ด า นความ
รับผิดชอบและดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มี ทั ก ษะในการใช เครื่ องมื อที่ จํ าเป น ที่ มี อยู ในป จจุ บั นต อการทํ างานที่ เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
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 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุมในประเด็นดานการบริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อใหศึกษา
คนควา และนํามาอภิปรายกลุมรวมกัน และนําเสนอโดยเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมการงานที่ตองการ
สื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรและสถิติท่เี กี่ยวของ
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการ เลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ วิธีการตาง ๆ ในการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
หนวยที่ 1 แนวคิด หลักการของการ
บริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ชี้ แจงรายละเอี ย ดของวิ ช า (มคอ.3) กระบวนการเรี ย นการสอน
ขอตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผล
2. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการประเมิน
ความคาดหวัง และความตองการดานการเรียนรูของนักศึกษา
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. ยกตัวอยางประกอบ และอภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
5. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใหนั กศึกษา
ฝกปฏิบัติและมีสวนรวมในกิจกรรม
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานใหรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง
3. มอบหมายงาใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
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สัปดาหที่

2

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 2 เครื่องมือและเทคนิคในการ
บริหารและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ขาวกรณีศึกษา
5. เว็บไซต Kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้งคําถามเพื่อกระบวนการคิดดานการบริหารและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเศ
2. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการประเมิน
ความคาดหวัง และความตองการดานการเรียนรูของนักศึกษา
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. ยกตั วอยางประกอบ อภิ ปรายกลุ มจากกรณี ศึ กษา และนําเสนอ
หนาชั้น
5. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใหนั กศึกษา
ฝกปฏิบัติและมีสวนรวมในกิจกรรม
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
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สัปดาหที่

3

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 3 การจัดการทรัพยากรของระบบ
คอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

2. มอบหมายงานใหรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ขาวกรณีศึกษา
5. เว็บไซต Kahoot
6. ใบงานเครื่องมือสําหรับการบริหารระบบสารสนเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้ งคํ าถามเพื่ อ กระตุ น ความคิ ด เรื่ อ งความสํ า คั ญ ของการจั ด การ
ทรัพยาการของระบบคอมพิวเตอร
2. จัดกลุมเพื่อระดับสมอง (brain Storming) เรื่องปญหาการจัดการ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
5. ยกตัวอยางประกอบเปนกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิ ปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
11

ผูสอน

Á¤Í. 3

สัปดาหที่

4-5

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 4 พื้นฐานดานการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ขาวกรณีศึกษา
5. เว็บไซต Kahoot
6. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้งคําถามใหนักศึกษาวิเคราะหวาพื้นฐานที่จําเปนตองรูสําหรับการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศวาตองมีอะไรบาง และให อภิปราย
สรุปหนาชั้นเรียน
2. บรรยายสลั บ กั บ ให นั กศึ กษาค น คว าหาข อมู ล โดยผูสอนสรุป ให
ตอนทาย
3. จั ด กลุ ม เพื่ อ ระดั บ สมอง (brain Storming) ในหั ว ข อ ด า นการ
ออกแบบระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning)
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
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สัปดาหที่

6

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 5 ซอฟตแวรจําลองการติดตั้ง
คอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ใบงานเรื่องพื้นฐานดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห สํ า หรั บ การจํ า ลองการติ ด ตั้ ง
คอมพิวเตอร
2. ฝกปฏิบัติติดตั้งซอฟตแวรจําลอง
3. บรรยายสลั บ กั บ ให นั กศึ กษาค น คว าหาข อมู ล โดยผูสอนสรุป ให
ตอนทาย
13

Á¤Í. 3

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning)
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ซอฟตแวรจําลองระบบคอมพิวเตอร
6. ใบงานขั้นตอนการจําลองระบบคอมพิวเตอร
14

ผูสอน

Á¤Í. 3

สัปดาหที่
7

หัวขอ/รายละเอียด
หนวยที่ 6 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา โดยกิจกรรม Active Learining
2. บรรยายสลั บ กั บ ให นั กศึ กษาค น คว าหาข อมู ล โดยผูสอนสรุป ให
ตอนทาย
3. ฝกปฏิบัติติดตั้งซอฟตแวรจําลอง
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning)
กลยุทธการสอน
1. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
2. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
3. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลั กการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
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Á¤Í. 3

สัปดาหที่

8

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 7 สิทธิ์ในการครอบครองไดเรก
ทอรี่

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

5. ซอฟตแวรจําลองระบบคอมพิวเตอร
6. ใบงานขั้นตอนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดเรื่องความสําคัญในเรื่องสิทธิ์ในการ
ใชงานขอมูลวามีความจําเปนอยางไร
2. จัดกลุมเพื่อระดับสมอง (brain Storming) เรื่องปญหาเรื่องสิทธิ์ใน
การครอบครองไดเรกทอรีของระบบคอมพิวเตอร
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
5. ยกตัวอยางประกอบเปนกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิ ปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
16

Á¤Í. 3

สัปดาหที่

9

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 8 การบริหารบัญชีผูใช

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ใบงานความสําคัญชองการจัดการสิทธิ์ในการครอบครองไดเรกทอรี่
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดเรื่องความสําคัญของการบริหารบัญชี
ผูใชงาน
2. จัดกลุมเพื่อระดับสมอง (brain Storming) เรื่องปญหาสิทธิ์ในการ
ใชงานระบบคอมพิวเตอร กรณีไมมีการบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
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Á¤Í. 3

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
5. ยกตัวอยางประกอบเปนกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิ ปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
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ผูสอน

Á¤Í. 3

สัปดาหที่

10

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 9 การบริหารระบบ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

5. ซอฟตแวรจําลองระบบคอมพิวเตอร
6. ใบงานหลักการจัดการสิทธิ์ในการครอบครองไดเรกทอรรี่
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้ งคํ าถามเพื่ อกระตุ น ความคิ ด เรื่ องความสํ า คั ญ ของการบริห าร
ระบบ
2. จัดกลุมเพื่อระดับสมอง (brain Storming) เรื่องการจัดการปญหา
การบริหารระบบคอมพิวเตอร
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
5. ยกตัวอยางประกอบเปนกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิ ปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
19
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สัปดาหที่

11

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 10 การสํารองขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ใบงานหลักการบริหารระบบคอมพิวเตอร
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดถึงความสําคัญของการสํารองขอมูล
2. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
3. การเรียนรูโดยการปฏิบั ติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
4. ยกตัวอยางประกอบเป นกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
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สัปดาหที่

12

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 11 การบริหารสารสนเทศขนาด
เล็ก

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ใบงานขัน้ ตอนการสํารองขอมูล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตั้ งคํ าถามเพื่ อกระตุ น ความคิ ด เรื่ องความสํ า คั ญ ของการบริห าร
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ระบบสารสนเทศ
2. จัดกลุมเพื่ อระดั บสมอง (brain Storming) กํ าหนดรายละเอียดที่
จําเปนสําหรับองคกรขนาดเล็ก
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
5. ยกตัวอยางประกอบเปนกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิ ปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
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สัปดาหที่

13-14

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 12 การบริหารสารสนเทศขนาด
ใหญ

จํานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ใบงานขัน้ ตอนการการจัดการองคกรขนาดเล็ก
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ตั้ งคํ าถามเพื่ อกระตุ น ความคิ ด เรื่ องความสํ า คั ญ ของการบริห าร
ระบบสารสนเทศ
2. จัดกลุมเพื่ อระดั บสมอง (brain Storming) กํ าหนดรายละเอียดที่
จําเปนสําหรับองคกรขนาดใหญ
3. บรรยายสลับกับใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและอภิปรายสรุปหนา
ชั้น โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) โดย
ใหนักศึกษาฝ กวิเคราะห สาเหตุ ของการเกิ ดปญ หาดานการจัดการ
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร
5. ยกตัวอยางประกอบเปนกรณี ศึกษา (Case Study) และอภิ ปราย
กลุมจากกรณีศกึ ษา
กลยุทธการสอน
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สัปดาหที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

กรณีศึกษา นําเสนอโครงงาน

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ โดยเนนการสรางสถานการณ การ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟง และนํามาวิเคราะห แกไขปญหา โดยใชความรูรวมถึงทักษะ
ที่ศึกษาภายในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในการปฏิบัติ เชน การสอนแบบเชิงรุก (Active
Learning)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส
5. ใบงานขัน้ ตอนการการจัดการองคกรขนาดใหญ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สุระสิทธิ์ ทรงมา
1. ทบทวนเนื้อหาที่ผานมาในแตละสัปดาห
2. นักศึกษานําเสนอสรุปโครงการหนาชั้นเรียน และให เพื่อนในห อง
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
รวมอภิปราย
3. อาจารยบรรยายสรุป
กลยุทธการสอน
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
ปลูกฝงระเบียบวินัยใหนักศึกษา
2. มอบหมายงานให รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบหน า ที่ ข องตนเอง โดยต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากผูอื่น
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและอภิปรายในชั้นเรียน
4. ทักษะการนําเสนอ และเลือกใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน และ มคอ.3
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. ระบบอินเทอรเน็ต
4. พาวเวอรพอยส

16

สอบปลายภาค
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ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1-1.1.4,
3.1.1-3.1.3
1.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4
1.1.3, 1.1.4,
2.1.2, 3.1.13.1.4, 4.1.5,
5.1.3, 5.1.4
2.1.2, 3.1.13.1.4, 5.1.3,

วิธีการประเมิน
การเขาชั้นเรียน และ
ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- การสอบยอย
- สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวน
วิธีการ
ของการ
ทวนสอบ
ประเมินผล
ทุกสัปดาห
10%
การเขาชั้นเรียนและ
การสงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด
4, 7, 9, 11, 14
30%
คะแนนสอบ
16
30%

-การทําโครงงานกลุม

15

20%

ความสําเร็จจากงานที่
มอบหมาย

- การทําแบบฝกหัด

ทุกสัปดาห

10 %

ความสําเร็จจากงานที่
มอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
สุระสิทธิ์ ทรงมา. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหารและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ธัญพล ษณะนาคินทร. (2555). คูมือ Windows Server 2008 R2. กรุงเทพ: โปรวิชั่น
พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน. (2557). เรียนรูการติดตั้งและบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวย
ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 ในแบบฉบับผูเริ่มตน. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
รุงรัศมี บุญดาว. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล. กรุงเทพ: ลักกี้บุคส

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia, Google คําอธิบายศัพท

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดําเนิการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เชน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยและ
ของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

แนวทางประเมินการสอนมีดังตอไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยการประเมินผูสอนผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
และของรายวิชา ในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา กลวิธี
การสอน กิจกรรม การใชสื่อการสอน เกณฑการวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
ผูจะตองมีการบริหารจัดการในเรื่องของเนื้อหาที่จะสอนใหสอดคลองกับความยากงายของเนื้อหา
ประจําสัปดาห เพื่อใหผูเรียนไดรัประโยชนสูงสุด โดยจะมีการมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาในสวนที่ยากมา
กอนจะทําการเรียนการสอน เพื่อทําใหผูเรียนเขาใจไดรวดเร็วขึ้น

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางทําการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวขอ โดยการสอบถามจาก
นักศึกษา หรือตรวจจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยอาจารยทานอื่น ที่ไมใชอาจารยประจําวิชา ทําการสุมตรวจงานของนักศึกษา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
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- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก ปรับเทคนิควิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูไดรวดเร็วมากขึ้น
- ปรับรูปแบบใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมอบหมายงานใหนักศึกษาได
เตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน
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