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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา  4000111  ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต     3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหมวดการศึกษาท่ัวไป 
     ผศ.ดร.ณฎัฐา  ผิวมา     ตอนเรียน T1 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    1 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีที่1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง ICS 32 และ ICS 33 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด องค์ประกอบ บทบาท 
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต รวมถึงเข้าใจ
หลักการจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ รวมถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ 

1.2 เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน และวิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 

1.3 เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเพ่ือให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในวิถีโลกเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาองค์ประกอบ บทบาท ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น 
เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 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. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ 

 
 

 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1)  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
 2)  มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
 3)  มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
   1.2 วิธีการสอน 

1)  อาจารย์ก ากับดูแลนักศึกษาอย่างจริงจังและใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ให้นักศึกษาเรียนรู้
จากการปฏิบัติจากใบงานตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

2)  อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอโครงการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาองค์กรและสังคม 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและจากการใช้
เครื่องมือสื่อสารทางออนไลน์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในการท างานของตนเอง และการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานคุณธรรมที่เคารพต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2)  อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้าและการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้าที่
สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเอง 
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3)  การน าเสนอผลงานจากการจัดท าโครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม ที่สะท้อน
ให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเองในการท างาน รวมถึงการน าเสนอเนื้อหาของโครงการที่น าเสนอความมี
จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 1)  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 2)  สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
 3)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 
    2.2 วิธีการสอน 

1)  ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน 
2)  อาจารย์สอนแบบบรรยาย และใช้สื่อประกอบการบรรยาย และทบทวนเนื้อหา 
3)  อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม และเขียนรายงานในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเป็นกระแสที่น่าสนใจ 
4)  อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท าโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5)  นักศึกษาจัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
6)  ให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดและสามารถน าเสนอปากเปล่า (Oral) หรือเขียนแผนที่

ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ 
7)  ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน 

   2.3 วิธีการประเมินผล 
1)  อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามของนักศึกษา 
2)  อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า 
3)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การน าเสนอแนวคิดการสรุปความคิดรวบยอด 
4)  ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับและผลงานจากการท าโครงงาน 
5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบนักศึกษาหลังเรียน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1)  สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 2)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด ารงชีวิตได้    
   3.2 วิธีการสอน 
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1)  การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาร่วมน าเสนอประสบการณ์ปัญหา
ที่ได้พบเห็นจากบุคคลใกล้ตัว หรือข่าว แล้วน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

2)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติม วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนรายงานการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

3)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2)  อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า การวิเคราะห์เนื้อหา การตีความ การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า 

3)  ผลงานจากการสืบค้นและความสามารถในการประเมินสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการและ
ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพนักศึกษาได้ 

4)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และร่องรอยการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารทาง
ออนไลน์ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1)  มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
 2)  สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
 3)  มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    4.2 วิธีการสอน 

1)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
3)  แนะน าการใช้งานเว็บบอร์ด บล็อกและอีเมลของมหาวิทยาลัย รวมถึงสื่อทางออนไลน์ที่

ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วให้นักศึกษาแนะน าตนเองผ่านบล็อกเพ่ือสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษาและสร้างความไว้วางใจแก่กัน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเขียนสะท้อนความ
ดีของตนเองผ่านบล็อกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเคารพตนเอง ให้ เพ่ือนนักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านบล็อก เว็บบอร์ด และส่งอีเมลชื่นชมความดีของเพ่ือน 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
1)  อาจารย์สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นความ

เคารพให้ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน 
2)  อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า 
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3)  อาจารย์ตรวจร่องรอย ความถี่ พฤติกรรมการใช้งานเว็บบอร์ด บล็อก และอีเมลอย่างเหมาะสม 
ใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพถูกต้อง ใช้ภาษาเทคนิค ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของนักศึกษาและอาจารย์ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

 1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 2)  สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4)   สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตไิด้ 
 5)  สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

1)  สอนแบบบรรยาย 
2)  อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล วิธีประเมินสารสนเทศ ระบุสารสนเทศที่

ต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือน าสารสนเทศไปใช้ และเขียนรายงาน 
3)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่างการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ใช้

เป็นประจ าในชีวิตประจ าวันและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ 
4)  ให้นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับ 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
1)  สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามของนักศึกษาที่สะท้อนให้

เห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2)  อาจารย์ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้าของ

นักศึกษา 
3)  ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรู้ที่ได้รับของนักศึกษา 
4)  อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

 ปฐมนิเทศ 

 แนะน ารายวิชา สรุป
ขอบเขตเนื้อหาและ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล 

3 
 
 

 แนะน าหนังสือที่ใช้
ประกอบการเรียน 

 แนะน ารายวิชาโดยใช้ 
PowerPoint 

 ทดสอบก่อนเรียน 
 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
 

2 
 

บทที่ 1 บทน า 
- ความหมายและพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- บทบาทและทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
สื่อใหม่ 
- ประโยชน์และความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แนวโน้มการใช้และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 
 

 บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ แล้วให้
นักศึกษาสรุป 

 มอบหมายให้นักศึกษา
ท างานตามใบงานกิจกรรม 
ใช้กระบวนการกลุ่มให้
นักศึกษาร่วมระดมความ
คิดเห็นแนวโน้มการ
ให้บริการสารสนเทศใน
อนาคต และผลกระทบ 

 ให้นักศึกษาศึกษา
เอกสารเพ่ิมเติมตามประเด็น
ที่ก าหนดแล้วอภิปรายสรุป 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3-4 
 
 

บทที่ 2 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
- หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 
- ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์  
-ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
-ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
-การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ 
- การบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

6 
 
 

 บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง  อินเทอร์เน็ต 

 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ท างานตามใบงานกิจกรรม 
โดยระบุการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
งานที่พบในชีวิตประจ าวัน 

 นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่
ได้รับ 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
 

5 บทที ่3 เทคโนโลยี 
การสื่อสารข้อมูล 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- รูปแบบของการสื่อสาร
ข้อมูล 
- เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 
- ระบบเครือข่ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
- การประยุกต์ใช้งานระบบ
เครือข่ายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ท างานตามใบงานกิจกรรม 
โดยระบุเครือข่ายที่ให้บริการ
ในมหาวิทยาลัย และ
ยกตัวอย่างเครือข่ายที่
นักศึกษาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 นักศึกษาศึกษาเอกสาร
เพ่ิมเติมตามประเด็นที่
ก าหนดแล้วอภิปรายสรุป 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

6-7 
 
 

บทที ่4 อินเทอร์เน็ต 
- ประวัติความเป็นและ
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
- หลักการท างานของ
อินเทอร์เน็ต 
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
- การป้องกันภัยจาก
อินเทอร์เน็ต 

6 
 
 

 บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ท างานตามใบงานกิจกรรม 
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บบอร์ดมหาวิทยาลัย 
ถึงแนวโน้มการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในอนาคต 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
 

8 
 

บทที ่5 เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  
- แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์  
- ประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
- ผู้ให้และผู้ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
- เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ผลกระทบของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

3 
 

 บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ท างานตามใบงานกิจกรรม 
โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อ “อนาคตของ 
Social Network” 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

9 บทที ่6 ฐานข้อมูลและการ
สืบค้น 
- แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูล
และการสืบค้น 
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการสืบค้น 
- เทคนิคการสืบค้น 
- การสืบค้นสารสนเทศ
มัลติมีเดีย 
- แนวโน้มการสืบค้นใน
อนาคต 

 สอบกลางภาค ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
 

10 บทที ่7 เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้ 
- แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้ 
- เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศ 
- สถาปัตยกรรมระบบการ
จัดการความรู้ 
- รูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกระบวนการ
จัดการความรู้ 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ท างานตามใบงานกิจกรรม 
ระบุการประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลในสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา 

 สืบค้นบทความและ
ประเมินสารสนเทศให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา 

 เขียนแผนที่ความคิด
ประมวลความรู้ที่ได้รับ 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

11 บทที ่8 กฎหมาย จริยธรรม 
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รูปแบบการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ 
-การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แนวโน้มการรักษาความ
ปลอดภัยในอนาคต 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาใช้
กระบวนการกลุ่มระดมความ
คิดเห็นโดยใช้กระบวนการ 
KM ระบุปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิธีการแก้ปัญหา 

 ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา 
และเขียนโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและ
สังคม 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 

12  บทที ่9 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ชีวิต 
-การประยุกต์ IT กับสังคม 
-การประยุกต์ IT กับภาครัฐ 
-การประยุกต์ IT กับธุรกิจ 
-การประยุกต์ IT กับงาน
บริการ 
-การประยุกต์ IT ไปกับการ
สร้างนวัตกรรม 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาอภิปรายและ
ท างานตามใบงานกิจกรรม
น าเสนอประสบการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาหรือบุคคล
ใกล้ตัว จากการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อม
ระบุวิธีการแก้ปัญหา 

 ศึกษาเอกสารกรณีศึกษา
เพ่ิมเติมสรุปความรู้ที่ได้รับ 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

13 บทที ่10 แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศอนาคต 
-แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
-นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต 
-การปฏิรูปการท างานกับการ
ใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยี
ในอนาคต 
-การปฏิบัติตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 ให้นักศึกษาอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง
ในองค์กร 

 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม 
และสรุปความรู้ที่ได้รับ 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
 

14 สรุปเนื้อหาการบรรยายและ
รวบยอดความคิด 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 นักศึกษาร่วมอภิปรายใน
สาขาวิชาชีพของนักศึกษาจะ
มีแนวโน้มการใช้และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร 

 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
เทคโนโลยีในอนาคตและการ
ประยุกต์ใช้  

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
 

15 สรุปเนื้อหาการบรรยายและ
รวบยอดความคิด 

3  บรรยายโดยใช้ Power 
Point ประกอบ และให้
ตัวอย่าง 

 นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู้ที่
ได้รับทั้งหมด 

ดร. นคเรศ  
ณ พัทลุง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่า 

คุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ

รับผิดชอบต่อตนเอง และ

สังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตาม สามารถท างาน

เป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ

ขั ด แ ย้ ง  แ ล ะ ล า ดั บ

ความส าคัญ 

4. มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

2. ความรู้  
1. วัดและประเมินจาก

 
1-15 

 
10 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1)  มีความรู้และเข้าใจใน

ศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐานใน

การดํารงชีวติ  

2)  สามารถจําแนกและ

อธิบายองค์ความรู้ที่

ศกึษา  

4)  สามารถบูรณาการ

และประยุกต์ใช้กับ

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงดําเนินชีวติได้

อย่างมคีุณภาพ  

 
 

ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค 

8 15 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอรายงาน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการพัฒนา
โปรแกรม/โครงการ 

1-15 5 

5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้ 

15 5/10 

6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับ
รางวัล 

15 5/0 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถค้นคว้า 

 
1. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอ การแสดง

 
1-15 

 

 
5 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ศกึษาวิเคราะหข์้อมูลต่าง 

ๆ ได้เป็นอย่างด ี 

2)  สามารถประยุกต์

ความรูแ้ละทักษะของ

ตนเองในการดํารงชีวติได้  

 

ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา 

  

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการพัฒนา
โปรแกรม 

1-15 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถ

ทํางานเป็นกลุ่มในฐานะ

ผูน้ําและผูต้ามได้       

 2)  สามารถริเริ่ม

สร้างสรรค์ แนวทางที่

เป็นประโยชน์ตอ่การ

ดําเนนิกิจกรรมตา่งๆได้  

3)  มีการค้นคว้าและ

วางแผนในการเรียนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการน าเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้น า
ในการอภิปรายซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจาก

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

10 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1)  มีทักษะในการใช้

เครื่องมือที่จําเป็น

เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  

2)  สามารถสืบค้นขอ้มูล 

วิเคราะหเ์พื่อนํามา

ประยุกต์ใชใ้น

ชีวติประจําวันได้  

3)  สามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสาร ถ่ายทอดและ

แลกเปลี่ยนความรูก้ับ

ผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี  

4)  สามารถนําเสนอและ

สื่อสารโดยใช้สารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์หรอืการ

แสดงสถิตไิด้  

5)  สามารถเลือกใช้

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ

ประยุกต์ใชใ้นการ

ดํารงชีวติและแก้ไข

ปัญหาของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม  

 

ผลการติดตาม การคิด 
การวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการ
พัฒนาโปรแกรมจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน 
2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัด 
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

1-15 
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การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 

90-100 A 
80-89 B+ 
75-79 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
<50 F 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
สุขม เฉลยทรัพย์ และคณะ.  (2555).  เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน

ดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - พ.ร.บ.การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
 - ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

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 
ส านักงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต.ิ http://www.nstda.or.th/home 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   - นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
 - นักศึกษาประเมินผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม 
 - ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางเว็บบอร์ด 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  
     - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ค่าอ านาจจ าแนก และ
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
   - ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 
3. การปรับปรุงการสอน 
    - หลังจากกิจกรรมข้อที่ 2 ได้ผลของการประเมิน หาข้อสรุป และวิธีการแก้ไข 
    - การจัดท า มคอ.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

  - จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- มีการทดสอบก่อนเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านการ ตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก  

- รายงานกิจกรรมต่างๆ วิธีการให้คะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานที่มีค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละปี และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับวิถีการด าเนินชีวิต และการท างานในปัจจุบัน 

- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน 
- สรุปการด าเนินงานในรายวิชาในทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 


