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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจําวัน
Information Technology in Daily Life

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ)

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ)
2. อ.ดร.นโรดม กติตเิดชานุภาพ
3. อ.จันทนา มชียัชนะ
4. ผศ.จรีวธุ มนุินทรน์พมาศ
5. อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ)
6. อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา
7. อ.อจัฉราพร ยกขุน
8. อ.พมิลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ์
9. ผศ.พรรณี แพงทพิย์
10. อ.ปราการ เมธาววิรรธน์กลุ(พเิศษ)

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [25-301] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.จันทนา มชียัชนะ คณติศาสตร์

2 [25-301] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.จันทนา มชียัชนะ วทิยาศาสตรท์วัไป

3 [25-402] พธุ 8:00 - 11:00 ผศ.จรีวธุ มนุินทรน์พมาศ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

4 [25-302] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) ภาษามลายู

5 [25-601] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ) การออกแบบศลิปกรรม

6 [25-405] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) รัฐประศาสนศาสตร์

7 [25-401] พธุ 8:00 - 11:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 [25-405] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
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Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



9 [25-606] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.นโรดม กติตเิดชานุภาพ การบัญชี

10 [25-402] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.นโรดม กติตเิดชานุภาพ ชวีวทิยา

11 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 [25-401] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.นโรดม กติตเิดชานุภาพ นิตศิาสตร์

14 [25-404] ศุกร ์9:00 - 12:00 ผศ.จรีวธุ มนุินทรน์พมาศ การประถมศกึษา

15 [25-606] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.นโรดม กติตเิดชานุภาพ สารสนเทศศาสตร์

16 [25-405] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.นโรดม กติตเิดชานุภาพ รัฐประศาสนศาสตร์

17 [25-405] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ) เคมี

18 [25-405] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ) การจัดการ

19 [25-405] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ) การตลาด

20 [25-601] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา การบัญชี

23 การบัญชี

24 [25-601] พธุ 8:00 - 11:00 อ.อจัฉราพร ยกขุน การจัดการ

25 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) การพัฒนาชมุชน

26 การจัดการ

27 อ.พมิลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ์ การบัญชี

28 [25-401] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ) เทคโนโลยสีารสนเทศ

29 [25-402] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.อจัฉราพร ยกขุน เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

30 [25-302] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

31 นิตศิาสตร์

32 [25-301] พฤหสั 13:00 - 16:00 ผศ.พรรณี แพงทพิย์ คณติศาสตร์

33 [25-301] องัคาร 9:00 - 12:00 ผศ.จรีวธุ มนุินทรน์พมาศ วทิยาศาสตรท์วัไป

34 [25-404] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา การพัฒนาชมุชน

35 [25-404] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา วทิยาการคอมพวิเตอร์

36 [25-606] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ปราการ เมธาววิรรธน์กลุ(พเิศษ) การตลาด

37 [25-402] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.ปราการ เมธาววิรรธน์กลุ(พเิศษ) คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

38 [25-404] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ปราการ เมธาววิรรธน์กลุ(พเิศษ) นิเทศศาสตร์

39 [25-601] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ปราการ เมธาววิรรธน์กลุ(พเิศษ) นิตศิาสตร์

40 [25-301] พฤหสั 9:00 - 12:00 ผศ.พรรณี แพงทพิย์ คอมพวิเตอร์

42 [25-402] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ปราการ เมธาววิรรธน์กลุ(พเิศษ) การเงนิการธนาคาร

43 [25-402] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

44 [25-404] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.อจัฉราพร ยกขุน การตลาด



9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 28 ก.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 มคีวามรูเ้รอืงความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเตอรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
1.2 มคีวามรู ้และสามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ตและการสบืคน้ขอ้มลู
1.3 สามารถประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นชวีติประจําวัน เชน่ การจัดการสํานักงาน การสอืสารใน
สังคมสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ และประยกุตใ์ชค้ลังความรู ้
1.4 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ถงึกฎหมาย จรรยาบรรณและความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

2.1 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดค้รอบคลุมตามวัตถปุระสงคข์องรายวชิา 2.2 เพอืใหก้ารจัดการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 2.3
เพอืใหก้ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นการจัดกจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นชวีติประจําวัน การประยกุตใ์ชค้ลังความรู ้
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชร้ะบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

1

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของสถาบนั และสงัคม

1) กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบี
ยบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา ตลอดจนก
ารแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึษ
าตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันและสังคม เคารพ
สทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นืและมคีวามซอืสัตยส์ุจ
รติ

1) พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบหมาย
ตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตร
งตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้า
น

2) สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกบัประ
เด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม

2) การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินการเรยี
น

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่
าและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

3) ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธรรมที
ด ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็นรายงาน

3) ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกส
าธารณะ

นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันและสังค
ม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นืและมคีวามซื
อสัตยส์ุจรติ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในก
ารอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญ
ญาทอ้งถนิ

นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันและสังค
ม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นืและมคีวามซื
อสัตยส์ุจรติ



 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแห
ล่งการเรยีนรู ้

- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตัวเอง

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการ
ความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- กรณีศกึษา

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแ
ละทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึ
ษาทวัไป

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีน
รู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลักการและ
ทฤษฎ ีโดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลาย ไดแ้ก่
- อภปิราย
- ทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงาน
- กรณีศกึษา
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตัวเอง

- ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาคเรยีน โดยวัดคว
ามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎี
- ประเมนิจากชนิงานและการคน้ควา้ขอ้มลู กรณีศกึษา และ
การรว่มกจิกรรมของนักศกึษา

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คิ
ดวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ใ
นชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกปั้ญ
หาทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทเีกยีวขอ้งกบัชวีิ
ตประจําวัน โดยใชว้ธิกีารสอน ไดแ้ก่
- กรณีศกึษา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่
อตนเองและสังคมได ้

- ใหนั้กศกึษาทํากจิกรรมเกยีวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารนเทศในชวีติประจําวัน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผู ้
นําและสมาชกิกลุม่

1) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหว่
างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัสังคม

- สังเกตจากการรว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตน
เอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

2) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี - การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืนแ
ละทมีงาน
- สังเกตจากความรับผดิชอบในการส่งชนิงานตามกําหนดเ
วลาและการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสม่าํเสมอ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุั
ฒนธรรม

3) จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษามคีวามรับผดิชอบ

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเ
พอืการสอืสาร

-การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืก
และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลาย
รปูแบบ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

-การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืก
และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลาย
รปูแบบ

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงาน
4) การทดสอบจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสง
คก์ารเรยีนรู ้

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะห์
ตัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะ
สม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ
ในชวีติประจําวัน

-การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้ว
ามสามารถในการเลอืกสารสนเทศเพอืนําเสนอขอ้มลูดว้ยวิ
ธกีารทหีลากหลายเหมาะสม

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ

-การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้ว
ามสามารถในการเลอืกสารสนเทศเพอืนําเสนอขอ้มลูดว้ยวิ

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน



สวงหาความรู ้ ธกีารทหีลากหลายเหมาะสม 3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงาน
4) การทดสอบจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสง
คก์ารเรยีนรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 หน่วยท ี1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเตอรเ์ท
คโนโลยสีารสนเทศ
1.1 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีิ
ตประจําวัน
1.2 ความหมายความสําคัญประโยชน์ของคอมพวิ
เตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ
1.3 ระบบคอมพวิเตอร์

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

2 หน่วยท ี2 เครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต
2.1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัเครอืข่าย
2.2 ความหมายอนิเทอรเ์น็ต
2.3 ความสําคัญอนิเทอรเ์น็ต
2.4 การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในชวีติประจําวัน

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

3 หน่วยท ี2 เครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต
2.1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัเครอืข่าย
2.2 ความหมายอนิเทอรเ์น็ต
2.3 ความสําคัญอนิเทอรเ์น็ต
2.4 การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในชวีติประจําวัน

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

4 หน่วยท ี3 การสบืคน้ขอ้มลู
ความหมาย
ความสําคัญ
ประโยชน์
แนะนําเครอืงมอืสบืคน้ขอ้มลู

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

5 หน่วยท ี4 การประยกุตใ์ชง้าน
คอมพวิเตอร์
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ผลกระทบ
- แนะนําเครอืงมอื
1) โปรแกรมประมวลคํา
2) โปรแกรมนําเสนอ
3) โปรแกรมกระดานคํานวณ
อเิล็กทรอนิกส์

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

6 หน่วยท ี4 การประยกุตใ์ชง้าน
คอมพวิเตอร์
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ผลกระทบ
- แนะนําเครอืงมอื
1) โปรแกรมประมวลคํา
2) โปรแกรมนําเสนอ
3) โปรแกรมกระดานคํานวณ
อเิล็กทรอนิกส์

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

7 หน่วยท ี4 การประยกุตใ์ชง้าน
คอมพวิเตอร์
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ผลกระทบ
- แนะนําเครอืงมอื
1) โปรแกรมประมวลคํา
2) โปรแกรมนําเสนอ
3) โปรแกรมกระดานคํานวณ
อเิล็กทรอนิกส์

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)



8 หน่วยท ี5 สังคมออนไลน์
ความหมาย
ความสําคัญ
ผลกระทบ
แนะนําเครอืงมอื เชน่
- อเีมล์
- แชท
- Blog 
- Facebook / Google+
- Twitter
- Line

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

9 หน่วยท ี5 สังคมออนไลน์
ความหมาย
ความสําคัญ
ผลกระทบ
แนะนําเครอืงมอื เชน่
- อเีมล์
- แชท
- Blog 
- Facebook / Google+
- Twitter
- Line

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

10 สอบกลางภาค

11 หน่วยท ี5 สังคมออนไลน์
ความหมาย
ความสําคัญ
ผลกระทบ
แนะนําเครอืงมอื เชน่
- อเีมล์
- แชท
- Blog 
- Facebook / Google+
- Twitter
- Line

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

12 หน่วยท ี5 สังคมออนไลน์
ความหมาย
ความสําคัญ
ผลกระทบ
แนะนําเครอืงมอื เชน่
- อเีมล์
- แชท
- Blog 
- Facebook / Google+
- Twitter
- Line

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

13 หน่วยท ี5 สังคมออนไลน์
ความหมาย
ความสําคัญ
ผลกระทบ
แนะนําเครอืงมอื เชน่
- อเีมล์
- แชท
- Blog 
- Facebook / Google+
- Twitter
- Line

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

14 หน่วยท ี6 ระบบสารสนเทศ
6.1 ความหมายและความสําคัญ
ของระบบสารสนเทศ
6.3 ประเภทของระบบสารสนเทศ
6.4 ตัวอยา่งและการใชง้าน

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

15 หน่วยท ี7 การประยกุตใ์ชค้ลังความรู ้
7.1 ความหมายของคลังความรู ้
7.2 ความสําคัญของคลังความรู ้

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)



7.3 การประยกุตใ์ชข้องคลังความรู ้ 2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

16 หน่วยท ี8 กฎหมาย จรรยาบรรณ และความปลอด
ภัย
8.1 กฎหมาย
8.2 จรรยาบรรณ
8.3 ความปลอดภัย

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเตอ
รแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

- PowerPoint
- e-Learning Classstart.org

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.
พเิศษ)

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมิ
น

สัดส่วนของกา
รประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัขอ
งสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรง
ตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัค
วามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่แล
ะศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธ
ารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาท ้
องถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีนและ 
พฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา
- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักศกึษา
- การแต่งกายของนักศกึษา
- รายงานการวเิคราะหต์นเอง
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม

1-16 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่ง
การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการค
วามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและ
ทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวั
ไป

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

8,16 40

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวิ
เคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาการ ในชวีิ
ตประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได ้

- ประเมนิจากชนิงานกรณีศกึษา
ของนักศกึษา

7-12 30

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ
รบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูน้
ําและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอ
ง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒ
นธรรม

- ประเมนิจากการทํางานเดยีวหรอืกลุ่ม
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน

14 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แ
ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพื
อการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัว
เลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แ
ละใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติ
ประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวง

- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน
ของนักศกึษา
- ประเมนิจากการนําเสนอชนิงาน
ของนักศกึษา

1-16 10



หาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจําวัน

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

-

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ศรไีพร ศักดริุง่พงศากลุ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ. กรงุเทพฯ : ซเีอ็ดยเูคชนั, 2551.
วโิรจน์ ชยัมลู และสุพรรษา ยวงทอง. ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเตอรแ์ละ เทคโนโลยสีารสนเทศ. 
กรงุเทพฯ : โปรวชิชนั, 2552. 
พษิณุ ปรุะศริ.ิ คู่มอืการเรยีนรูแ้ละใชง้าน คอมพวิเตอรเ์บอืงตน้ฉบับสมบรูณ์ เวอรช์นั Windows 7.
กรงุเทพฯ : ซเีอ็ดยเูคชนั, 2553
ธนศักด ิกาญจนรัตน์วาร.ี เคล็ดลับ ทอ่งเน็ต. กรงุเทพฯ : ไอดซี ีพรเีมยีร ์จํากดั, 2553
ธนัญญา สนิมหตั. สนุกกบั facebook กรงุเทพฯ : ไอดซีฯี จํากดั, 2552. 
ชนะ เทศทองสรา้งเว็บของตัวเองงา่ยๆ Blog + Space. กรงุเทพฯ : ไอดซีฯี จํากดั, 2550. 
สมเกยีรต ิจนิาพงศ.์ คุยฟรทีวัโลกดว้ย Skype มนัสไ์มม่กีกั กรงุเทพฯ : ไอดซีฯี จํากดั, 2550. 
กติตพิงษ์ กลมกล่อม. การ ออกแบบและพัฒนาคลังขอ้มลู (Data Warehouse) กรงุเทพฯ : บรษัิทเคทพี ี
จํากดั, 2552. 
พนิดา พานิชกลุ. ความมนัคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ (Information Security and 
Management). กรงุเทพฯ : บรษัิท เคทพี ีจํากดั, 2553. 
พันจันทร ์ธนวัฒนเสถยีร และคณะ. WINDOWS XP & MICROSOFT OFFICE 2007 (ฉบับสมบรูณ์) 
กรงุเทพฯ : 2553.
พนิดา พานิชกลุ. จรยิธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY) 
กรงุเทพฯ : บรษัิท เคทพี ีจํากดั, 2553.

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
1.2 ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี
2.1 ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2.2 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
2.3 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบันทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ดังนี
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวชิาใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ ททํีาอยา่งต่อเนือง
และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
2.2.1 สภาวะการไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ
ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
2.2.2 การตรวจสอบจากผูใ้ชบ้ัณฑติ โดยการเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึใจในบัณฑติทจีบการศกึษา
และเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
2.2.3 การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
2.2.4 การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม
และคุณสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติทจีบ
การศกึษาและเขา้ศกึษาในระดับปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
2.2.5 การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม และความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีนรวมทงัสาขาอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัวชิาชพี เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

5.1 ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ

-
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