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รายวิชารายวิชา ศท 0302เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรท์ี่น ามาใช ในการท างานการใช 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข อมูลการจัดการและการใช งานข้อมูลการใช 
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค นข อมูลการแสวงหาความรู และการสื่อสารข อมูลบนระบบ
เครือข ายคอมพิวเตอร และจากระบบฐานข อมูลและแหล งขอมูลทั้งมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จึงจะท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่ง 
  
         

พิริยาพร  สุวรรณไตรย์ 
          อาจารย์ผู้ สอน 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

หมวด           หน้ำ  
 
หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป         3 
หมวด 2    จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       4 
หมวด 3    ลักษณะและการด าเนินการ       4 
หมวด 4    การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      5 
หมวด 5    แผนการสอนและการประเมินผล      9 
หมวด 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      19 
หมวด 7    การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.3 รำยวิชำศท 0302 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 
Information Technology for Learning 3(2-2-5) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดท ี  1 ข ้อม ูลท ั่วไป 
1. รห ัสและช ื่อรำยว ิชำ 

รห ัสว ิชาศท 0302 
(ช ื่อว ิชาภาษาไทย)เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื่อการเร ียนร ู ้ 
(ช ื่อว ิชาภาษาอ ังกฤษ) Information Technology for Learning 

2.จ  ำนวนหน  วยก ิต 
3หน ่วยก ิต (2-2-5) 

3.หล ักส ูตรและประเภทของรำยว ิชำ 
3.1หล ักส ูตรระด ับ อนุปริญญาปร ิญญา 
3.2ประเภทของรายว ิชาหมวดว ิชาการศ ึกษาท ั่วไป 

4.อำจำรย  ผ ู้ร ับผ ิดชอบรำยว ิชำและอำจำรย  ผ ู้สอน 
4.1อาจารย ์ผ ู้ร ับผ ิดชอบรายว ิชาอาจารย์พิริยาพร  สุวรรณไตรย์ 
4.2อาจารย ์ผ ู้สอน 

4.2.1 อาจารย์พิริยาพร  สุวรรณไตรย์ 
5.ภำคกำรศ  กษำ/ช ั้นป ีท ี่เร ียน 

ภาคการศ ึกษาท ี ่3/2556ช ั้นป ีท ี ่1 
6.รำยว ิชำท ี่ต ้องเร ียนมำก  อน (Pre-requisite) (ถ ้ำม ี) 

ไม ่มี 
7.รำยว ิชำท ี่ต ้องเร ียนพร ้อมก ัน (Co-requisite) (ถ ้ำม ี) 

ไม ่มี 
8. สถำนท ี่เร ียน 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
9.ว ันท ี่จ ัดท  ำหร ือปร ับปร  งรำยละเอ ียดของรำยว ิชำคร ั้งล  ำส  ด 

พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 

 
หมวดท ี่2จ  ดม   งหมำยและว ัตถ  ประสงค  

 
1.จ  ดม   งหมำยของรำยว ิชำ 

หลังจากท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ Information  Technology  for  
Learning (ศท 0302)  แล้วนักศึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการท างาน 



2. เพ่ือให้มีความสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆและเข้าใจระบบการจัดเก็บ  
3. เพ่ือให้มีทักษะในการสืบค้นและสื่อสารบนระบบสารสนเทศประเภทต่างๆด้วยเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลการ

แสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
5. เพ่ือให้รู้จักวิธีประเมินค่าสารสนเทศและเลือกสรรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
6. เพ่ือให้มีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

 
2.ว ัตถ  ประสงค  ในกำรพ ัฒนำ/ปร ับปร  งรำยว ิชำ 

2.1 เพ ื่อให ้น ักศ ึกษา มีความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ที่น ามาใช ในการท างาน 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ การใช งานเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  การ

ประมวลผลข อมูลการจัดการและการใช งานข้อมูล 
2.3 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ การใช โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค นข อมูลการ

แสวงหาความรู และการสื่อสารข อมูลบนระบบเครือข ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข อมูลและแหล งข้อมูล  
2.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 
2.5 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักวิธีประเมินค่าสารสนเทศและเลือกสรรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าเพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท ี่3ล ักษณะและกำรด  ำเน ินกำร 
1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ที่น ามาใช ในการท างานการใช งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข อมูลการจัดการและการใช งานข้อมูลการใช โปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค นข อมูลการแสวงหาความรู และการสื่อสารข อมูลบนระบบเครือข าย
คอมพิวเตอร และจากระบบฐานข อมูลและแหล งขอมูล 
 
2.จ  ำนวนช ั่วโมงท ี่ใช ้ต  อภำคกำรศ  กษำ 

 
 

บรรยำย 
 

สอนเสร ิม 
กำรฝ  กปฏ ิบ ัต/ ิงำน 

ภำคสนำม/กำรฝ  กงำน 

 
กำรศ  กษำด ้วยตนเอง 



บรรยาย60ช ั่วโมงต ่อ 
ภาคการศ ึกษา 

สอนเสร ิมตามความ 
ต ้องการของน ักศ ึกษา
เฉพาะราย 

- การศ ึกษาด ้วยตนเอง 
5 ช ั่วโมงต ่อส ัปดาห์ 

 
3. จ ำนวนชั่วโมงต อสัปดำห ที่อำจำรย ให้ค ำปร กษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก นักศ กษำเป็นรำยบ คคล 

-  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดท ี่4กำรพ ัฒนำกำรเร ียนร ู้ของน ักศ กษำ 
1. กำรพัฒนำค ณลักษณะพิเศษของนักศ กษำ 

ค ณลักษณะพิเศษ กลย ทธ หรือกิจกรรมของนักศ กษำ 
     1.1 ศึกษาค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

- มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 

     1.2มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - กรณีศึกษาให้นักศึกษาบูรณาการกระบวนการในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแก้ปัญหา ในงานด้านธุรกิจ  
น าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่นๆ 

     1.3 สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือท า
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ในชุมชน และสร้างสรรค์
งานทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ 

- มอบหมายให้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์  เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบที่สนับสนุนงานในชุมชนและก าหนด
ช่วงเวลาในการส่งงานเพ่ือน าเสนอตามที่ก าหนดทันเวลา 

 
 
 
 
 

2.กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต ละด้ำน 
2.1ค ณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนค ณธรรม จริยธรรม 
1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบ

จรรยาบรรณของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และท างานด้านคอมพิวเตอร์

เป็นทีมได้ 
4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนเอง  อันอาจจะน าไปสู่ข้อขัดแย้ง

ต่าง ๆ  และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระท าได้ 
2.1.2 กลย ทธ กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนค ณธรรม จริยธรรม 
1) จัดให้มีการบรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องประกอบ 
2) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษาในด้านการท างานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์มาให้ความรู้ 
2.1.3 กลย ทธ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนค ณธรรม จริยธรรม 



1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากจ านวนครั้งในการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม 

2.2ควำมรู้ 
2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้

งานคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของวิชาที่ศึกษา  
2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศเบื้องต้น

ได้  
3) สามารถออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้ 
4) แสวงหาความรู้และติดตามความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  
5) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคและพัฒนาการใหม่ๆในการปฏิบัติวิชาชีพ

คอมพิวเตอร์ 
 
 

2.2.2 กลย ทธ กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) จัดให้มีการบรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2) สาธิตขั้นตอนวิธีการใช้งาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยใช้

คอมพิวเตอร์ 
3) สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะ และลงมือปฏิบัติจริง 
4) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงาน 
5) ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน 

2.2.3 กลย ทธ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานของนักศึกษา 

2.3 ทักษะทำงปัญญำ 
2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

1) สามารถคิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างหลากหลายรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ใช้ 

2) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนได้ 

2.3.2 กลย ทธ กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 



2) น าเสนอตัวอย่างผลของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ 

3) มอบหมายให้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.3.3 กลย ทธ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา 
2.4 ทักษะควำมสัมพันธ ระหว ำงบ คคลและควำมรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ ระหว ำงตัวบ คคลและควำมรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการด้านสารสนเทศจากผู้ใช้ 
2) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับผู้ร่วมงานได้ 
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4) มีจิตอาสาในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน 

2.4.2 กลย ทธ กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ ระหว ำงบ คคล
และควำมรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมค่ายอาสาให้บริการด้านระบบสารสนเทศแก่ชุมชน 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มน าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม

อ่ืนๆ 
2.4.3 กลย ทธ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ ระหว ำงบ คคลและควำม

รับผิดชอบ 
1) ประเมินจากระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน  
2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได ้

2.5 ทักษะในกำรวิเครำะห เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ 
2) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติเพ่ือใช้บอกสถานภาพขององค์กรได้  
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลย ทธ กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1) สอนเทคนิคการน าเสนอข้อมูลทางด้านสถิติ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกันการ
น าไปใช้กับงานต่างๆ 

2) มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปสารสนเทศ  
3) น าเสนอผลงาน 

2.5.3 กลย ทธ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  



1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
 

 
 



หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1 อธิบายรายวิชา 
1 บทน ำ 
-ความหมายและพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-บทบาทและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคใหม ่
-ประโยชน์ละความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-แนวโน้มการใช้และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-สรุป 
-แบบฝึกหัด 

4      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกระบวนการท างานเป็นทีม
อย่างเป็นระบบ 

1. ผู้สอนเสนอร่างกติกาในช้ัน
เรียนแก่ผู้เรียนเพื่ออภิปรายและ
หาข้อสรุปเป็นกติกาที่ผู้เรียนทุก
คนต้องปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
3. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 
power point 
4.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 1 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
6. ท าแบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี1 
4.
แบบทดสอบ
ก่อน-หลัง
เรียน 
5. power 
point 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี1 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6. ผลการท า
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 

พิริยาพร 
สุวรรณไตรย ์
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 



 

2 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
-ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร ์
-ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-ประเภทของคอมพิวเตอร ์
-การเลือกซื้อคอมพิวเตอร ์
-การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร ์
-สรุป 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

4      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์โดยกระบวนการ
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรป์ระกอบ 
power point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 2 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี2 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี2 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 
 

พิริยาพร 
สุวรรณไตรย ์สัปดำห  

ที ่
หัวข้อ/รำยละเอียด 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี 3 เทคโนโลยีกำรสื่อสำร
ข้อมูล 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
-รูปแบบการสื่อสารข้อมูลบนระบบ

4      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่
ถูกต้อง 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
ประกอบ power point/VDO 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย ์
 



เครือข่าย 
-ทิศทางของการสื่อสารข้อมูลบน
ระบบเครือข่าย 
-ประเภทของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
-มาตรฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
-ระบบเครือข่ายไร้สาย 
-มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้
สาย 
-เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของ
เครือข่าย 
-การประยุกต์ใช้งานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
-สรุป 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูลโดยกระบวนการ
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองตามบทบาท
และหน้าท่ี 

CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 3 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ใบงานท่ี3 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 
 
 
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

4 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี4 อินเทอร เน็ต 
-ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ต 
-หลักการท างานของอินเทอร์เน็ต 
-การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
-อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
-การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต 
-สรุป 
-แบบฝึกหัดทายบท 

4      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดย
กระบวนการท างานเป็นทีมอย่าง
เป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองตามบทบาท

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 4 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี4 
4. power 
point 
5. VDO CD 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย ์
 



 
 
 
 

 และหน้าท่ี 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

5,6,8,9,10 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี5 กำรจัดกำรองค กรและใช้
ข้อมูลสำรสนเทศ 
- การจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
องค์กร 

20      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการองค์กรและใช้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การจัดการองค์กรและใช้ข้อมูล

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดการองค์กรและใช้ข้อมูล

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการมี

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย ์
 



 
 

-การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-โปรแกรมประยุกต์ที่นิยมใช้ในงาน
ธุรกิจ 
  * Microsoft word 
  * Microsoft excell 
  * Microsoft power point 
  * Microsoft publisher 
-ส านักงานไร้กระดาษ 
-E-commerce 
-E-learning 
-สรุป 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

สารสนเทศที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กร
และใช้ข้อมูลสารสนเทศโดย
กระบวนการท างานเป็นทีมอย่าง
เป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองตามบทบาท
และหน้าท่ี 

สารสนเทศประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 5 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

สอน 
3.ใบงานท่ี5 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 



 
 
 
 
 
 

7 ค าอธิบายรายวิชา 
- ทบทวนบทเรียนและท า
แบบฝึกหัด 
- สอบกลำงภำค 

4      1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาท่ีเรียนมา 
2. เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้ที่เรียนมา 

1. ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่าน
มาโดยสรุป 
2. ผู้เรียนสอบถามในประเด็นท่ี
สงสัยเพื่อหาค าตอบ 
5. ท าการทดสอบกลางภาค 

1.power 
point สรุป
บทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
 
 
 
 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย ์
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11-12 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี 6 ฐำนข้อมูลและกำรสืบค้น 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

8      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสืบค้นที่
ถูกต้อง 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี6 
2. การสอบกลาง

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย ์



 
 
 
 

และการสืบค้น 
-ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น 
-เทคนิคการสืบค้น 
-การสืบค้นสารสนเทศมัลติมีเดีย 
-แนวโน้นการสืบค้นในอนาคต 
-สรุป 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลและการสืบค้นที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการ
สืบค้นโดยกระบวนการท างานเป็น
ทีมอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองตามบทบาท
และหน้าท่ี 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลและการสืบค้น
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 6 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี6 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

ภาค 
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 

 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

13 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี 7กฏหมำย จริยธรรม และ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏหมาย จริยธรรม 
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกฏหมาย จริยธรรม 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฏหมาย จริยธรรม และความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 7 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ

พิริยาพร 
สุวรรณไตรย ์
 



 
 
 

-จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-รูปแบบการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
-การรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-แนวโน้มด้านความปลอดภัยในอนาคต 
-สรุป 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
กฏหมาย จริยธรรม และความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยกระบวนการ
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง
ตามบทบาทและหน้าท่ี 

สารสนเทศประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 7 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

3.ใบงานท่ี7 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

14 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
บทท่ี 8 แนวโน้มของเทคโนโลยี
สำรสนเทศในอนำคต 
- แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต 

4      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของ

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี8 
4. power 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 8 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ

พิริยาพร 
สุวรรณไตรย ์
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต    
แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน  
 
 
 

 
 
 
 
 

-การปฏิรูปการท างานกับการใช้
ข่าวสารบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 
-การปฏิบัติตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-สรุป 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
โดยกระบวนการท างานเป็นทีม
อย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 8 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 

สัปดำห  
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถ ประสงค กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 ค าอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

4       เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวกับความรู้ที่เรียนมา 

ท าการทดสอบปลาย
ภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

1. การสอบปลายภาค 
2. การสังเกตการมีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจากแบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ันเรียน (ครู
บันทึก) 

พิริยาพร 
สุวรรณไตรย ์
 



2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ที ่

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน 
สัปดำห  

ที่ประเมิน 

สัดส วน 
ของกำร

ประเมินผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบย่อย อาจารย์ผู้สอนพิจารณา 10% 
  สอบกลางภาค 8 20% 
  สอบปลายภาค 15 30% 
2 3, 4, 5 รายงาน 

และการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
15 30% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสังเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบัติ

ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห ์ 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 
1.เอกสำรและต  ำรำหล ัก 
ชัยพล  พรชีวไพศาล. (2554).  Microsoft office power point 2010.  เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



ประสิทธิ์  อุดหนุน. (2554). Microsoft office power point 2010.  สุรินทร์: ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2. 
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น ุชรีบ ุญศร ีงาม, น ิพาผลสงเคราะห ์, ธาราจ ันทร ์อน ุ, ว ันดีม ีดีและวล ัยล ักษณ์อมรส ิริ 
พงศ ์.(2554). สำรสนเทศและเทคโนโล ย ีสำรสนเ ทศเพ ื  อกำรเ ร ียนร ู ้(พ ิมพ ์คร ั ้งท ี ่3). นครปฐม:  โปรแกรม

ว ิชาบรรณาร ักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์คณะมน ุษยศาสตรแ์ละส ังคมศาสตร์มหาว ิทยาล ัยราช
ภ ัฏนครปฐม. 

สุขุม  เฉลยทรัพย์ และคณะ. (2555).  เทคโนโลยีสำรสนเทศ.  กรุงเทพฯ : คณะมน ุษยศาสตรแ์ละ
ส ังคมศาสตร์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนดุสิต. 

2.เอกสำรและข ้อม ูลส  ำค ัญ 
ส ื่อการสอน PowerPointใบความรู้ ใบงาน และแบบฝ ึกห ัด 

3.เอกสำรและข ้อม ูลแนะน  ำ 
เอกสารท ี่เก ี่ยวก ับโปรแกรมส าเร็จรูปและเว ็บไซต ์เพ่ือการสืบค้นเร ื่องสารสนเทศต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท ี่7กำรประเมนและปร ับปร  งกำรด  ำเนินกำรของรำยว ิชำ 
 
1.กลย  ทธ  กำรประเม ินประส ิทธ ิผลของรำยว ิชำโดยน ักศ  กษำ 

1.1โดยการประเมินผลรายวิชาประจ าภาคเรียน ที่ฝ่ายวิชาการจัดให้มีทุกภาคเรียน 
1.2อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียน แล้วน ามาประชุมหาข้อสรุปในการประเมินประสิทธิผล โดยใช้

กระบวนการดังนี้ 
- การสนทนากล ุ่มระหว ่างผ ู้สอนและผ ู้เร ียน 
- การส ังเกตการณ ์จากพฤต ิกรรมของผ ู้เร ียน 

-  ผลการประเมินงานที่มอบหมาย 
- แบบประเม ินผ ู้สอนและแบบประเม ินรายว ิชา 



2.กลย  ทธ  กำรประเม ินกำรสอน 
ในการเก ็บข ้อม ูลเพ ื่อประเม ินการสอนได ้ม ีกลย ุทธ ์ด ังน ี้ 

- การส ังเกตการณ ์สอนของผ ู้สอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเม ินการเร ียนร ู ้ 
- ประเมินจากการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ   
-  คุณลักษณะตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ 

3.กำรปร ับปร  งกำรสอน 
หล ังจากผลการประเม ินการสอนในข ้อ2 จ ึงม ีการปร ับปร ุงการสอนโดยมีการท ามาตรฐานกรอบคุณวุฒิ

ประจ ารายวิชาและด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศ กษำในรำยวิชำ 

- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 
- มีการหารือระหว่างอาจารย์ผู้สอนเรื่องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปร งประสิทธิผลของรำยวิชำ 
- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ทุกสัปดาห์  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โดยรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์

ผู้สอนร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงข้อสอบ 
 

 


