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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

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ)

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ)
2. อ.ณัฐกานต ์บญุรอด (อ.พเิศษ)
3. อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [25-302] พฤหสั 13:00 -
16:00

อ.ณัฐกานต ์บญุรอด
(อ.พเิศษ)

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

2 [25-601] จันทร ์13:00 -
16:00

อ.ณัฐกานต ์บญุรอด
(อ.พเิศษ)

วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

3 [25-301] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด
(อ.พเิศษ)

นิตศิาสตร์

4 ภาษาจนี

5 [25-401] องัคาร 13:00 -
16:00

อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา ภาษาไทย

6 [25-301] องัคาร 13:00 -
16:00

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) จุลชวีวทิยา

7 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) การจัดการ

8 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) การบัญชี

9 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

10 การจัดการ

11 รัฐประศาสนศาสตร์

12 [25-302] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด
(อ.พเิศษ)

ภาษาองักฤษ

13 [25-601] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา นิตศิาสตร์

14 [25-301] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด
(อ.พเิศษ)

นิตศิาสตร์

15 [25-301] จันทร ์13:00 -
16:00

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) ธุรกจิระหวา่งประเทศ

16 [25-601] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ณัฐกานต ์บญุรอด
(อ.พเิศษ)

สัตวศาสตร์

17 [25-401] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) การจัดการ

19 [25-401] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.ณฤด ีเนตรโสภา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (แขนงเทคโนโลยกีารอาหาร)

20 [25-401] พฤหสั 13:00 -
16:00

อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) การจัดการ

21 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
(แขนงวทิยาศาสตรอ์าหารฮาลาล)

22 [25-301] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.นันทนา รัตนชยั (อ.พเิศษ) พลศกึษาและสุขศกึษา

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 15 พ.ย. 60



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 ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะ
เบยีบวนัิยโดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงต่อเวลา ตล
อดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิย
าลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบั
นและสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผู ้
อนืและมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบหมา
ยตามขอบเขตทใีห ้และตรงต่อเวลา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

สอดแทรกกรณีศกึษาซงึเป็นประสบการณ์ทเีกยีวกบัป
ระเด็นทางคุณธรรมจรยิธรรม

การปฏบิัตตินตามระเบยีบและแนวทางปฏบิัตใินการเรี
ยน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

ใหนั้กศกึษาวเิคราะหต์นเองเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธรร
มทดี ีทคีวรปรับปรงุ และแนวทางแกไ้ข นําเสนอเป็นร
ายงาน

ประเมนิพฤตกิรรมในการสอบและงานทไีดม้อบหมาย

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแล
ะสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นืแ
ละมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบันแล
ะสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นืแ
ละมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ



 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

กรณีศกึษา

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งการเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วาม
รูต้ามหลักการและทฤษฏ ีโดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลา
กหลายได ้แก ่
-อธบิาย
-ทํางานกลุ่มและนําเสนอผลงาน
-กรณีศกึษา
-ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาคเรยีน โดยวั
ดความรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎี
- ประเมนิจากชนิงานและการคน้ควา้ขอ้มลู กรณีศกึษ
า และการรว่มกจิกรรมของนักศกึษา

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบู
รณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กปั้ญหาทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทเีกยีว
ขอ้งกบัชวีติประจําวัน โดยใชว้ธิกีารสอน ไดแ้ก่
- กรณีศกึษา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- ใหนั้กศกึษาทํากจิกรรมเกยีวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโ
นโลยสีารนเทศในชวีติประจําวัน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะ
หวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัสัง
คม

สังเกตจากการรว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี -การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเ
พอืนและทมีงาน
-สังเกตจากความรับผดิชอบในการส่งชนิงานตามกําห
นดเวลาและการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสม่าํเสมอ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษามคีวามรับผดิชอบ

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้
ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหี
ลากหลายรปูแบบ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้
ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหี
ลากหลายรปูแบบ

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น



4) การทดสอบจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุ
ระสงคก์ารเรยีนรู ้

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้
ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศเพอืนําเสนอข ้
อมลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะสม

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เ
พอืการแสวงหาความรู ้

การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้
ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศเพอืนําเสนอข ้
อมลูดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะสม

1) ประเมนิจากผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา
2) ประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน
3) ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการนําเสนอรายงา
น
4) การทดสอบจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุ
ระสงคก์ารเรยีนรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 ขอบข่ายเนือหา วัตถปุระสงคข์องรายวชิา วธิี
สอนและกจิกรรมการเรยีนการสอน การวัดผล
ประเมนิผล และแหล่งสบืคน้ขอ้มลู

3 1. อธบิายและวางแผนการเรี
ยน
การสอนรว่มกนั

2. ตรวจสอบความรูพ้นืฐานข
อง
นักศกึษากอ่นเรยีน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

2 หน่วยท ี1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเต
อรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
1.1 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศใ
นชวีติประจําวัน
1.2 ความหมายความสําคัญประโยชน์ของคอ
มพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ
1.3 ระบบคอมพวิเตอร์

3 1. ยกตัวอยา่งการใชค้อมพวิเ
ตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเ
ทศในชวีติประจําวัน 
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

3 หน่วยท ี2 เครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอร์
เน็ต
2.1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัเครอืข่าย
2.2 ความหมายอนิเทอรเ์น็ต
2.3 ความสําคัญอนิเทอรเ์น็ต
2.4 การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในชวีติประจําวัน

3 อธบิายและสาธติตัวอยา่งกา
รใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

4 หน่วยท ี2 เครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอร์
เน็ต
2.1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัเครอืข่าย
2.2 ความหมายอนิเทอรเ์น็ต
2.3 ความสําคัญอนิเทอรเ์น็ต
2.4 การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในชวีติประจําวัน

3 อธบิายและสาธติตัวอยา่งกา
รใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

5 หน่วยท ี3 การสบืคน้ขอ้มลู
3.1 ความหมาย
3.2 ความสําคัญ
3.3 ประโยชน์
3.4 แนะนําเครอืงมอืสบืคน้ขอ้มลู

3 อธบิายและสาธติตัวอยา่งกา
รใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

6 หน่วยท ี4 การประยกุตใ์ชง้าน
คอมพวิเตอร์
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ผลกระทบ

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสํานักงานเบอืงตน้
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th



- แนะนําเครอืงมอื
1) โปรแกรมประมวลคํา
2) โปรแกรมนําเสนอ
3) โปรแกรมกระดานคํานวณอเิล็กทรอนิกส์

4. ประเมนิผลจากชนิงาน

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

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสํานักงานเบอืงตน้
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิผลจากชนิงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

8 หน่วยท ี4 การประยกุตใ์ชง้าน
คอมพวิเตอร์
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- ผลกระทบ
- แนะนําเครอืงมอื
1) โปรแกรมประมวลคํา
2) โปรแกรมนําเสนอ
3) โปรแกรมกระดานคํานวณอเิล็กทรอนิกส์

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสํานักงานเบอืงตน้
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิผลจากชนิงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

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

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสังคมออนไลน์
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิผลจากชนิงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

10 สอบกลางภาค

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

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสังคมออนไลน์
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิผลจากชนิงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

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

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสังคมออนไลน์
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิผลจากชนิงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

13 หน่วยท ี5 สังคมออนไลน์
ความหมาย
ความสําคัญ

3 1. แนะนําและสาธติการใชง้า
น
โปรแกรมสังคมออนไลน์

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org



ผลกระทบ
แนะนําเครอืงมอื เชน่
- อเีมล์
- แชท
- Blog 
- Facebook / Google+
- Twitter
- Line

2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิผลจากชนิงาน

4.elearning.yru.ac.th

14 หน่วยท ี6 ระบบสารสนเทศ
6.1 ความหมายและความสําคัญ
ของระบบสารสนเทศ
6.3 ประเภทของระบบสารสนเทศ
6.4 ตัวอยา่งและการใชง้าน

3 1. อธบิายและสาธติตัวอยา่ง
และ
การใชง้าน
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

15 หน่วยท ี7 การประยกุตใ์ชค้ลังความรู ้
7.1 ความหมายของคลังความรู ้
7.2 ความสําคัญของคลังความรู ้
7.3 การประยกุตใ์ชข้องคลังความรู ้

3 1. อธบิายและสาธติตัวอยา่ง
และ
การใชง้าน
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. ประเมนิตามชนิงาน

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

16 หน่วยท ี8 กฎหมาย จรรยาบรรณ และความป
ลอดภัย
8.1 กฎหมาย
8.2 จรรยาบรรณ
8.3 ความปลอดภัย

3 1. อธบิายและสาธติตัวอยา่ง
และ
การใชง้าน
2. โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู
3. ฝึกปฏบิัตติามใบงาน
4. วเิคราะห ์สังเคราะห ์กรณี
ศกึษา

1. เอกสารแนวการสอน
2.powerpoint
3.classstart.org
4.elearning.yru.ac.th

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีนและ 
พฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา
- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักศกึษา
- การแต่งกายของนักศกึษา
- รายงานการวเิคราะหต์นเอง
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10,17-18 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ประเมนิจากชนิงานกรณีศกึษา
ของนักศกึษา

ตลอดภาคกา
รศกึษา

20



1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาก
าร ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- ประเมนิจากการทํางานเดยีวหรอืกลุ่ม
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทค
โนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอื
การแสวงหาความรู ้

- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน
ของนักศกึษา
- ประเมนิจากการนําเสนอชนิงาน
ของนักศกึษา

ตลอดภาคกา
รศกึษา
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หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจําวัน

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ไมม่ี

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 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา
มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

ประเมนิคุณภาพของหลักสูตรโดย
1 สัมมนาระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในการกําหนดเกณฑแ์นวการวัดผล และเกณฑก์ารประเมนิผล
2 ทบทวนผลสัมฤทธทิางการเรยีน

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

5.1 ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ
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