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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4000014 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

2. จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยผูสอน คณาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารยสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุท ธพิสัย เพื่อให ผูเ รียนทราบความเปนมาของเทคโนโลยีส ารสนเทศ แนวคิด องคป ระกอบ
บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต รวมถึงเขาใจ
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หลักการจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ รวมถึงหลักการที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการความรู
1.2 ดานจิตพิสัยเพื่อใหผูเรียนตระหนักรูถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขาถึงแหลงเรียนรูดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
1.3 ดานทัก ษะพิสัย เพื่อให ผูเ รียนประยุก ตใชเ ทคโนโลยีในการเรียนรู และประยุก ตใชเ ทคโนโลยีให
เหมาะสมในชีวิตประจําวัน และวิธีการเขาถึงแหลงเรียนรูตางๆ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี เพื่อเปนวิชา
ในหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไป สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาจากคณะอื่ น ๆของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให มี เ นื้ อ หาสอดคล อ งกั บ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหผูเรียนมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีโลกเทคโนโลยี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
องคประกอบ บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
สื่อสารและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายสังคมออนไลน ฐานขอมูลและการสืบคน เทคโนโลยีการ
จัดการสารสนเทศและองคความรู กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/ สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะนักศึกษารายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.4 มีวินยั ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. อาจารยกํากับดูแลอยางจริงจัง
จนเกิดเปนนิสัย
2. มอบหมายใหคนควา เขียน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจเนื้อหาของรายงานการ
คนควาและการอางอิงเอกสารใน
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ผลการเรียนรู
4.1.5 ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
2. ความรู
4.2.1 มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหา
4.2.5 สามารถวิเคราะหปญหา
เขาใจและอธิบายความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะและการใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแกปญหา
4.2.6 มีความรูในแนวกวางเพื่อให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่เกี่ยวของ

3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค
4.3.4 คิดอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ

วิธีการสอน
รายงาน และนําเสนอผลงาน

วิธีการประเมินผล
รายงานการคนควา

1. สอนแบบบรรยาย นําเสนอ
กรณีศึกษาดวยสื่อเทคโนโลยี ให
ตระหนักถึงการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม และตามขอกําหนดตาม
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มอบหมายใหคนควาและเขียน
รายงานเพิ่มเติมในประเด็นปญหา
หรือการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรณีศึกษาการกอ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
3. จัดกิจกรรม อภิปราย แสดง
ความคิดเห็นประเด็นการใช
เทคโนโลยีและความปลอดภัยใน
การใช รวมถึงวิธีการแกไขปญหา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
2. ตรวจเนื้อหาของรายงานการ
คนควา และการอางอิงเอกสารใน
รายงานการคนควา
3. สังเกตพฤติกรรม
4. การสอบขอเขียน

1. การมอบหมายงานใหคิด
วิเคราะหแกไขปญหา การใช
เทคโนโลยีอยางพอเพียงและ
สรางสรรค
2. มอบหมายใหคนควาและเขียน
รายงาน โดยการสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
3. จัดกิจกรรมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสรางสรรค และ
การประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สาขาอาชีพ

1. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
2. ตรวจเนื้อหาของรายงานการ
คนควา และการอางอิงเอกสารใน
รายงานการคนควา
3. สังเกตพฤติกรรม

79
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน
4. มอบหมายผูเรียนเขียนแผนที่
ประมวลความรูที่ไดรับผานทาง
บล็อก และสรุปความรูที่ไดรับ
เพิ่มเติมจากการคนควาเพิ่มเติม
ผานทางเว็บบอรดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย 1. มอบหมายใหคนควา และ
และภาษาตางประเทศกับกลุมคน สืบคนขอมูลบนฐานขอมูลออนไลน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บอกรับเปนสมาชิก และเขียน
รายงานวิธีการไดมาซึ่งสารสนเทศ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาขาที่
นักศึกษากําลังศึกษา
2. จัดกิจกรรมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นรวมกันผานทางเว็บ
บอรดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ในประเด็น “การสื่อสารอยาง
สรางสรรคทางออนไลน”
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.5 สามารถใชเทคโนโลยี
1. สอนแบบบรรยาย สาธิตการใช
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
งานเทคโนโลยีอยางเหมาะสมผาน
ทาง virtual lab
2. มอบหมายใหคนควาและเขียน
รายงาน ในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขา
อาชีพอื่นๆ
3. จัดกิจกรรมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทาง
เทคโนโลยีที่จําเปน และการใช IT
อยางเหมาะสมในยุค New Media
4. มอบหมายใหนักศึกษาเขียน
แผนที่ความคิดประมวลความรูที่
ไดรับผานทางบล็อก

วิธีการประเมินผล

1. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
2. ตรวจเนื้อหาของรายงานการ
คนควา และการอางอิงเอกสารใน
รายงานการคนควา
3. สังเกตพฤติกรรม

1. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
2. ตรวจเนื้อหาของรายงานการ
คนควา และการอางอิงเอกสารใน
รายงานการคนควา
3. สังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
- ปฐมนิเทศ
- แนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
- แนะนําหนังสือที่ใช
ประกอบการเรียน
- แนะนํารายวิชาโดยใช
PowerPoint
- ทดสอบกอนเรียน

2

บทที่ 1 บทนํา
- ความหมายและพัฒนาการทาง
IT
- องคประกอบของ IT
- บทบาทและทักษะทาง IT ใน
ยุค New Media
- ประโยชนและความสําคัญ
ของ IT
- แนวโนมการใชและการบริการ
IT
- ผลกระทบของ IT

4

3-4

บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- หลักการทํางานและ
สวนประกอบของคอมพิวเตอร
- ประเภทของคอมพิวเตอร
- ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
- การเลือกซื้อคอมพิวเตอร
- การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

4

- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ แลวให
นักศึกษาสรุป
- มอบหมายใหนักศึกษา
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ใชกระบวนการกลุมให
นักศึกษารวมระดมความ
คิดเห็นแนวโนมการ
ใหบริการสารสนเทศใน
อนาคต และผลกระทบ
- ใหนักศึกษาศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมตามประเด็นที่
กําหนดแลวอภิปรายสรุป
- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง อินเทอรเน็ต
ใหนักศึกษาอภิปรายและ
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
โดยระบุการประยุกตใช
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับ
งานที่พบเห็นในชีวิต
ประจําวัน
- นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรูที่
ไดรับผานทางบล็อก

ผูสอน
อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
5
บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร
ขอมูล
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เครือขายคอมพิวเตอร
- องคประกอบพื้นฐานของ
เครือขาย
- รูปแบบของการสื่อสารขอมูล
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และการประยุกตใชงาน
- ระบบเครือขายไรสายและการ
ประยุกตใชงาน
- เทคโนโลยีเครือขายไรสาย
- เทคโนโลยีเครือขาย
โทรศัพทมือถือ
- ระบบเครือขายเสมือนสวนตัว
6-7
บทที่ 4 อินเทอรเน็ต
- ความหมายของอินเทอรเน็ต
- ประวัติความเปนมาของ
อินเทอรเน็ต
- หลักการทํางานของ
อินเทอรเน็ต
- การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
รูปแบบตางๆ
- ขอดีและขอเสียของ
อินเทอรเน็ต

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาอภิปรายและ
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
โดยระบุเครือขายที่
ใหบริการในมหาวิทยาลัย
และยกตัวอยางเครือขายที่
นักศึกษาใชในชีวิตประจําวัน
- นักศึกษาศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมตามประเด็นที่
กําหนดแลวอภิปรายสรุป

4

- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาอภิปรายและ
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
โดยรวมแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บบอรดมหาวิทยาลัย
ถึงแนวโนมการใหบริการ
อินเทอรเน็ตในอนาคต

ผูสอน
อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

82
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
8-9 บทที่ 5 เครือขายสังคมออนไลน
4
- ความเปนมาและความสําคัญ
ของเครือขายสังคมออนไลน
- ความหมายของเครือขายสังคม
ออนไลน
- เครือขายสังคมออนไลนกับการ
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
- ขอดีและขอจํากัดของเครือขาย
สังคมออนไลน
- ประเภทของเครือขายสังคม
ออนไลนในปจจุบัน (Twitter,
face book, Skype)
- เครือขายสังคมออนไลนเพื่อ
การศึกษา
- การใชประโยชนจากเครือขาย
สังคมออนไลนในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ
10
บทที่ 6 ฐานขอมูลและการสืบคน
4
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลและการสืบคน
- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การสืบคน
- ฐานขอมูลที่ใชในชีวิตประจําวัน
- การใชงาน Search Engines
- เทคนิคในการคนหาขอมูล
- การสืบคนวิทยานิพนธและ
งานวิจัย
- แหลงขอมูลเพื่อการสืบคน

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาอภิปรายและ
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
โดยรวมแสดงความคิดเห็น
ในหัวขอ “อนาคตของ
Social Network” ผานทาง
เว็บบอรดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต และรวมสรุป
ประเด็นหรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมผานทางบล็อก

- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาอภิปรายและ
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ระบุการประยุกตใช
ฐานขอมูลในสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
- เขียนแผนที่ความคิด
ประมวลความรูที่ไดรับ ผาน
ทางบล็อก

ผูสอน
อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
11
บทที่ 7 เทคโนโลยีการจัดการ
4
สารสนเทศและองคความรู
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
จัดการสารสนเทศและองค
ความรู
- การนําเทคโนโลยีมาใชจัดการ
สารสนเทศ
- ความสัมพันธระหวางระบบ
สารสนเทศประเภทตางๆ
- สถาปตยกรรมระบบการจัดการ
ความรู
- รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกระบวนการจัดการความรู
- การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและองคความรู
12
บทที่ 8 กฎหมาย จริยธรรม และ
4
ความปลอดภัยในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
- จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การรักษาความปลอดภัยในการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาใช
กระบวนการกลุมระดม
ความคิดเห็นโดยใช
กระบวนการ KM ระบุ
ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิธีการ
แกปญหา
- ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
เพิ่มเติมสรุปความรูที่ไดรับ
ผานทางบล็อก
- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาอภิปรายและ
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
นําเสนอประสบการณที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาหรือบุคคล
ใกลตัว จากการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พรอม
ระบุวิธีการแกปญหา
- ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
เพิ่มเติมสรุปความรูที่ไดรับ
ผานทางบล็อก

ผูสอน
อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

84
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
13
บทที่ 9 การประยุกตเทคโนโลยี
4
สารสนเทศเพื่อชีวิต
- การประยุกต IT กับการศึกษา
- การประยุกต IT กับธุรกิจ
- การประยุกต IT กับภาครัฐ
- การประยุกต IT กับงาน
สาธารณสุข
- การประยุกต IT กับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
- การประยุกต IT ไปสูการสราง
นวัตกรรม
14
บทที่ 10 แนวโนมของเทคโนโลยี
4
สารสนเทศในอนาคต
- แนวโนมของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
- เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมในอนาคต
- การปฏิรูปการทํางานกับการใช
ขาวสารบนฐานเทคโนโลยีใน
อนาคต
- การปฏิบัติตนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15
สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบ
4
ยอดความคิด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- ใหนักศึกษาอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา
สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใดบาง
ในองคกร
- ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสรุปความรูที่ไดรับ

ผูสอน
อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- นักศึกษารวมอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา
จะมีแนวโนมการใชและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไร
- ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
เทคโนโลยีในอนาคตและ
การประยุกตใช

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.3
5.1
5.2
4.4
3.4
5.2
2.3
1.1,1.2
2.1,2.6
5.4
2.1, 2.3, 2.6

วิธีการประเมิน
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
ทํางานตามใบงานกิจกรรม
การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
2
3-4
5
6-7
8-9
10
11
12
13
14
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
40%

3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. http://www.mict.go.th/main.php?filename=index
ฐานขอมูลออนไลน, http://www.arit.dusit.ac.th
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, http://www.nectec.or.th/index.php
สุขม เฉลยทรัพย และคณะ.(2551). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. http://www.nstda.or.th/home
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต
1.2 ผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวม
1.3 ขอเสนอแนะตางๆ ผานทางเว็บบอรด
1.4 ความคิดเห็น ผลการประมวลความรูของผูเรียนผานทางบล็อก
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2.3 พฤติกรรมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 หลังจากกิจกรรมขอที่ 2 ไดผลของการประเมิน หาขอสรุป และวิธีการแกไข
3.2 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการทดสอบกอนเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน โดยจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน ตรวจสอบ
แบบทดสอบ รายงานกิจกรรมตางๆ วิธีการใหคะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานที่มีคาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยูในเกณฑมาตรฐาน
5.2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียนในแตละป และกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลอง
กับวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานในปจจุบัน
5.3 ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน

