คำนำ
รายวิชารายวิชา ศท 0302เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นามาใชในการทางานการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอมูลการจัดการและการใชงานข้อมูลการใช
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบคนขอมูลการแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลทั้งมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จึงจะทาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่ง

อาจารย์ผู้

พิริยาพร สุวรรณไตรย์
สอน

สำรบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ำ
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

3
4
4
5
9
19
20

มคอ.3 รำยวิชำศท 0302 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
Information Technology for Learning 3(2-2-5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ
หมวดที1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
รหัสวิชาศท 0302
(ชื่อวิชาภาษาไทย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) Information Technology for Learning
2.จำนวนหนวยกิต
3หน่วยกิต (2-2-5)
3.หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
3.1หลักสูตรระดับ อนุปริญญาปริญญา
3.2ประเภทของรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
4.อำจำรยผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรยผู้สอน
4.1อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์พิริยาพร สุวรรณไตรย์
4.2อาจารย์ผู้สอน
4.2.1 อาจารย์พิริยาพร สุวรรณไตรย์
5.ภำคกำรศกษำ/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่3/2556ชั้นปีที่1
6.รำยวิชำที่ต้องเรียนมำกอน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
7.รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมือง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9.วันที่จัดทำหรือปรับปรงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งลำสด
พ.ศ. 2556

หมวดที่2จดมงหมำยและวัตถประสงค
1.จดมงหมำยของรำยวิชำ
หลังจากที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Information Technology for
Learning (ศท 0302) แล้วนักศึกษามีความสามารถในการกระทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ในการทางาน

2. เพื่อให้มีความสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆและเข้าใจระบบการจัดเก็บ
3. เพื่อให้มีทักษะในการสืบค้น และสื่อสารบนระบบสารสนเทศประเภทต่างๆด้วยเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลการ
แสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล
5. เพื่อให้รู้จักวิธีประเมินค่าสารสนเทศและเลือกสรรสารสนเทศที่มีคุณค่าเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6. เพื่อให้มีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2.วัตถประสงคในกำรพัฒนำ/ปรับปรงรำยวิชำ
2.1 เพื่อให้ นั ก ศึ กษา มีความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรที่นามาใชในการทางาน
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  การ
ประมวลผลขอมูลการจัดการและการใชงานข้อมูล
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบคนขอมูลการ
แสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานขอมูลและแหลงข้อมูล
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
2.5 เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีประเมินค่าสารสนเทศและเลือกสรรสารสนเทศที่มีคุณค่าเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่3ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรที่นามาใชในการทางานการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอมูลการจัดการและการใชงานข้อมูลการใชโปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบคนขอมูลการแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล
2.จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตอภำคกำรศกษำ
บรรยำย

สอนเสริม

กำรฝกปฏิบัต/ิงำน
กำรศกษำด้วยตนเอง
ภำคสนำม/กำรฝกงำน

บรรยาย60ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

-

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดำหที่อำจำรยให้คำปรกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแกนักศกษำเป็นรำยบคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่4กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศกษำ
1. กำรพัฒนำคณลักษณะพิเศษของนักศกษำ
คณลักษณะพิเศษ
กลยทธหรือกิจกรรมของนักศกษำ
1.1 ศึกษาค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยี - มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดทารายงาน ในเรื่องที่
สมัยใหม่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
1.2มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- กรณีศึกษาให้นักศึกษาบูรณาการกระบวนการในการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแก้ปัญหา ในงานด้านธุรกิจ
นาเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่นๆ
1.3 สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทา - มอบหมายให้ทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการ
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ในชุมชน และสร้างสรรค์ พัฒนาระบบที่สนับสนุนงานในชุมชนและกาหนด
งานทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ ช่วงเวลาในการส่งงานเพื่อนาเสนอตามที่กาหนดทันเวลา
ท้องถิ่นได้

2.กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแตละด้ำน
2.1คณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคณธรรม จริยธรรม
1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณของวิชาชีพคอมพิวเตอร์
2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานด้านคอมพิวเตอร์
เป็นทีมได้
4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทาของตนเอง อันอาจจะนาไปสู่ข้อขัดแย้ง
ต่าง ๆ และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทาได้
2.1.2 กลยทธกำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคณธรรม จริยธรรม
1) จัดให้มีการบรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องประกอบ
2) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในด้านการทางานวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์มาให้ความรู้
2.1.3 กลยทธกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคณธรรม จริยธรรม

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากจานวนครั้งในการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม
2.2ควำมรู้
2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้
งานคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สาคัญของวิชาที่ศึกษา
2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศเบื้องต้น
ได้
3) สามารถออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้
4) แสวงหาความรู้และติดตามความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
5) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคและพัฒนาการใหม่ๆในการปฏิบัติวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์
2.2.2 กลยทธกำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1) จัดให้มีการบรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2) สาธิตขั้นตอนวิธีการใช้งาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยใช้
คอมพิวเตอร์
3) สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะ และลงมือปฏิบัติจริง
4) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าจัดทารายงาน
5) ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการทางาน
2.2.3 กลยทธกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานของนักศึกษา
2.3 ทักษะทำงปัญญำ
2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) สามารถคิดวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างหลากหลายรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ใช้
2) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนได้
2.3.2 กลยทธกำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) นาเสนอตัวอย่างผลของการนาระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ
3) มอบหมายให้ทาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3.3 กลยทธกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอโครงงานของนักศึกษา
2.4 ทักษะควำมสัมพันธระหวำงบคคลและควำมรับผิดชอบ
2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธระหวำงตัวบคคลและควำมรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการด้านสารสนเทศจากผู้ใช้
2) สามารถสื่อสารและประสานการทางานกับผู้ร่วมงานได้
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) มีจิตอาสาในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน
2.4.2 กลยทธกำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธระหวำงบคคล
และควำมรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมค่ายอาสาให้บริการด้านระบบสารสนเทศแก่ชุมชน
2) มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มนาเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม
อื่นๆ
2.4.3 กลยทธกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธระหวำงบคคลและควำม
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากระหว่างการทากิจกรรมร่วมกัน
2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในกำรวิเครำะหเชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะหเชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้บอกสถานภาพขององค์กรได้
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยทธกำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะหเชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) สอนเทคนิคการนาเสนอข้อมูลทางด้านสถิติ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกันการ
นาไปใช้กับงานต่างๆ
2) มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปสารสนเทศ
3) นาเสนอผลงาน
2.5.3 กลยทธกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะหเชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
สัปดำห
หัวข้อ/รำยละเอียด
่
สัปทีดำห
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
1
อธิบายรายวิชา
1 บทนำ
-ความหมายและพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-บทบาทและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคใหม่
-ประโยชน์ละความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
-แนวโน้มการใช้และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-สรุป
-แบบฝึกหัด

1. แผนกำรสอน

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถประสงคกำรเรียนรู้
ชัจ่วำนวน
โมง 1 2ผลกำรเรี
3 ยนรู
4้ 5
วัตถประสงคกำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
4
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกระบวนการทางานเป็นทีม
อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมกำรสอน/
่อกำรสอน
กิจสืกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนเสนอร่างกติกาในชั้น
เรียนแก่ผู้เรียนเพื่ออภิปรายและ
หาข้อสรุปเป็นกติกาที่ผู้เรียนทุก
คนต้องปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา
2. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
3. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ
power point
4.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 1 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
5. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่1
4.
แบบทดสอบ
ก่อน-หลัง
เรียน
5. power
point

ผู้สอน
ผู้สอน

1. ผลงานจากใบ พิริยาพร
งานที1่
สุวรรณไตรย์
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6. ผลการทา
แบบทดสอบก่อนหลังเรียน

    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
2
คำอธิบำยรำยวิชำ
4
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลกำรเรียนรู้
สัปดำห บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จำนวน
อ/รำยละเอี
ด วเตอร์
กำรเรียนรู้
-ความรูหั้พวื้นข้ฐานเกี
่ยวกับยคอมพิ
ที่ถวัูกตต้ถอประสงค
ง
ที่
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
คอมพิชำวเตอร์
รียคนสามารถอธิ
บายาใจ
     1. ผู2.้เรีผูย้เนมี
3
ค-ฮาร์
ำอธิบดแวร์
ำยรำยวิ
4
วามรู้ ความเข้
-ซอฟต์
คอมพิวเตอร์
บเทคโนโลยี
คอมพิ
บทที
่ 3 แวร์
เทคโนโลยี
กำรสื่อสำร
เกี่ยเกี
วกั่ยบวกัเทคโนโลยี
การสื
่อสารวเตอร์
วเตอร์
ข้-ประเภทของคอมพิ
อมูล
ข้อมูทีล่ถทีูก่ถตู้กอต้งอง
-การเลื้เอบืกซื
วเตอร์
รียนสามารถศึ
กษาค้่ยวกั
นคว้บา
-ความรู
้องต้้อคอมพิ
นเกี่ยวกั
บระบบ
2. ผู3.้เรีผูย้เนสามารถอธิ
บายเกี
-การบ
งรักษาคอมพิ
ความรู้เกกีารสื
่ยวกั่อบสารข้
เทคโนโลยี
เครื
อข่าารุ
ยคอมพิ
วเตอร์ วเตอร์
เทคโนโลยี
อมูลที่
ป
-รู-สรุ
ปแบบการสื
่อสารข้อมูลบนระบบ
ถูกต้คอมพิ
อง วเตอร์โดยกระบวนการ
-แบบฝึกหัดท้ายบท
ทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ

1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้กิทจาแบบทดสอบก่
กรรมกำรสอน/อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึ
สื่อกำรสอน กษา
อนบรรยายเนื
1.2.ผูผู้ส้สอนน
าเข้าสู่บทเรี้อหา
ยนโดย
เทคโนโลยี
ค
อมพิ
ว
เตอร์
ระกอบ
การให้ทาแบบทดสอบก่อปนเรี
ยน
power
point/VDO
CD
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
่มนักศึกษามอบหมาย
2.3.จัผูด้สกลุ
อนบรรยายเนื
้อหาเกี่ยวกับ
งานให้
น
ก
ั
ศึ
ก
ษาค้
น
คว้
เทคโนโลยีการสื่อสารข้าอตามใบ
มูล
งานที่ 2 เป็
นรายกลุ
่มแล้ว
ประกอบ
power
point/VDO
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

1.เอกสาร
แนะนา
สื่อกำรสอน
รายวิ
ชา
2. เอกสาร
1.เอกสาร
ประกอบกา
แนะน
า
รสอน
รายวิชา
2.3.ใบงานที
เอกสาร่2
4. power
ประกอบการ
point
สอน
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

1. ผลงานจากใบ
งานที่2
ธีกำรประเมิน
2.วิการสอบกลาง
ภาค
1. ผลงานจากใบ
3.งานที
การสั
่3 งเกตการ
มี2.ส่วการสอบกลาง
นร่วมในการ
เรีภาค
ยน
4.3. การน
การสัาเสนอ
งเกตการมี
ผลงานหน้
าชั้น
ส่วนร่วมในการ
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

พิริยาพร
สุวรรณไตรย์
ผู้สอน
พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์

เครือข่าย
-ทิศทางของการสื่อสารข้อมูลบน
ระบบเครือข่าย
-ประเภทของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
-มาตรฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
-ระบบเครือข่ายไร้สาย
-มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้
สาย
-เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของ
เครือข่าย
-การประยุกต์ใช้งานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
-สรุป
-แบบฝึกหัดท้ายบท

3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูลโดยกระบวนการ
ทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองตามบทบาท
และหน้าที่

ผลกำรเรียนรู้
สัปดำห
จำนวน
หัวข้อ/รำยละเอียด
วัตถประสงคกำรเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
4
คำอธิบำยรำยวิชำ
4
บทที่4 อินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตถูกต้อง
-ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ของอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
-หลักการทางานของอินเทอร์เน็ต
3. ผูเ้ รียนสามารถศึกษาค้นคว้า
-การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความรูเ้ กี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดย
-อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่าง
-การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
เป็นระบบ
-สรุป
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
-แบบฝึกหัดทายบท
ในหน้าที่ของตนเองตามบทบาท

CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 3 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 4 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ

3.ใบงานที่3
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

สื่อกำรสอน
1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่4
4. power
point
5. VDO CD

เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1. ผลงานจากใบ พิริยาพร
งานที่ 4
สุวรรณ
2. การสอบกลาง ไตรย์
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน

และหน้าที่

สัปดำห
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
5,6,8,9,10 คำอธิบำยรำยวิชำ
บทที5่ กำรจัดกำรองคกรและใช้
ข้อมูลสำรสนเทศ
- การจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
องค์กร

4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
6.แบบทด
5. ประเมินจาก
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
สอบก่อนแบบบันทึก
ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
กิจกรรมกำรสอน/
หลังเรียน
พฤติกรรมในชั้น
วัตถประสงคกำรเรียนรู้
สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
ผู้สอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
สื่อกำรสอน
เรียน (ครูบันทึก)
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
20
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
1.เอกสาร 6.ผลการทดสอบ
1. ผลงานจากใบ พิริยาพร
ก่องานที
น-หลั5่ งเรียน
เกี่ยวกับการจัดการองค์กรและใช้ การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน แนะนา
สุวรรณ
ข้อมูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
รายวิชา
2. การสอบกลาง ไตรย์
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 2. เอกสาร ภาค
การจัดการองค์กรและใช้ข้อมูล
การจัดการองค์กรและใช้ข้อมูล ประกอบการ 3. การสังเกตการมี

สัปดำห
ที่

-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
-โปรแกรมประยุกต์ที่นิยมใช้ในงาน
ธุรกิจ
จำนวน
วข้อ/รำยละเอี
ยด
*หัMicrosoft
word
ชั่วโมง
* Microsoft excell
* Microsoft power point
* Microsoft publisher
-สานักงานไร้กระดาษ
-E-commerce
-E-learning
-สรุป
-แบบฝึกหัดท้ายบท

1

ผลกำรเรียนรู้
2 3 4

5

สารสนเทศที่ถูกต้อง
สารสนเทศประกอบ power
สอน
ส่วนร่วมในการ
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
point/VDO CD
3.ใบงานที่5 เรียน
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กร กิจ3.จั
ดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
4. power 4. การนาเสนอ
กรรมกำรสอน/
วัตถและใช้
ประสงค
กำรเรี
ย
นรู
้
สื
อ
่
กำรสอน
น าชั้น ผู้สอน
ข้อมูลสารสนเทศโดย
งานให้
นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
point วิธีกำรประเมิ
ผลงานหน้
สื่อกำรสอน
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่าง งานที่ 5 เป็นรายกลุ่มแล้ว
5. VDO CD เรียน
เป็นระบบ
นาเสนอ
6.แบบทด
5. ประเมินจาก
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ 4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
สอบก่อนแบบบันทึก
ในหน้าที่ของตนเองตามบทบาท
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
หลังเรียน
พฤติกรรมในชั้น
และหน้าที่
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

    
7
คาอธิบายรายวิชา
4
ผลกำรเรียนรู้
สัปดำห - ทบทวนบทเรียนและทา
จำนวน
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
ชัว่ โมง 1 2 3 4
แบบฝึกหัด
   
11-12 ค-ำอธิ
บำยรำยวิชำ
8
สอบกลำงภำค
บทที่ 6 ฐำนข้อมูลและกำรสืบค้น
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
1. ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่าน 1.power
1. การสอบกลาง พิริยาพร
กิจกรรมกำรสอน/ point สรุป ภาค
เนื้อหาที่เรียนมา
วัตถประสงคกำรเรียนรู้ มาโดยสรุป
สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิสุนวรรณ ผู้สอน
สื่อกำรสอนนที่ บทเรียน
2.5เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน
2. ผู้เรียนสอบถามในประเด็
2. การสังเกตการมี ไตรย์
ผู้เรียนมี
ผู้สอนน
าเข้าสู่บทเรียนโดย2. ทดสอบ
1.เอกสารส่วนร่ว1.มในการ
ผลงานจากใบ พิริยาพร
เกี่ยวกับ1.ความรู
้ที่เรีคยวามรู
นมา้ ความเข้าใจ สงสัยเพื1.่อหาค
าตอบ
เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสืบค้5.นทีท่ าการทดสอบกลางภาค
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียกลางภาค
น แนะนา เรียน งานที่6
สุวรรณ
ถูกต้อง
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
รายวิชา 3. ประเมิ
2. นการสอบกลาง
ไตรย์
จาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)

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

สัปดำห
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
13
คำอธิบำยรำยวิชำ
บทที่ 7กฏหมำย จริยธรรม และ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลและการสืบค้นที่ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการ
สืบค้นโดยกระบวนการทางานเป็น
ทีมอย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองตามบทบาท
และหน้าที่

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถประสงคกำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
4
เกี่ยวกับกฏหมาย จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกฏหมาย จริยธรรม

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลและการสืบค้น
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 6 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฏหมาย จริยธรรม และความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี

2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่6
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

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

พิริยาพร
สุวรรณไตรย์

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน

-จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สัปดำห สารสนเทศ
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่ -รูปแบบการกระทาผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
14
คำอธิบำยรำยวิชำ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
บทที่ 8 แนวโน้มของเทคโนโลยี
-การรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
สำรสนเทศในอนำคต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
-แนวโน้มด้านความปลอดภัยในอนาคต
สารสนเทศในอนาคต
-สรุป
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับความ
-แบบฝึกหัดท้ายบท
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต

และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง
ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถประสงคกำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
จริยธรรม และความ
     กฏหมาย
4
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยกระบวนการ
สารสนเทศในอนาคตที่ถูกต้อง
ทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึก
เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยี
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
สารสนเทศในอนาคตที่ถูกต้อง
ตามบทบาทและหน้าที่
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของ

สารสนเทศประกอบ power
point/VDO
CD
กิจกรรมกำรสอน/
3.จัดกลุ่มนักสืศึ่อกกำรสอน
ษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
งานที่ 7 เป็นรายกลุ่มแล้ว
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
นาเสนอ
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย

3.ใบงานที่7
4. power
สื่อกำรสอน
point
5. VDO CD
1.เอกสาร
6.แบบทด
แนะนา
สอบก่อนรายวิชา
หลังเรียน
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่8
4. power

เรียน
4. การนาเสนอ
วิธีกำรประเมิ
ผลงานหน้
าชั้น น
เรียน
1. ผลงานจากใบ
5. ประเมินจาก
งานที่ 8
แบบบันทึก
2. การสอบปลาย
พฤติกรรมในชั้น
ภาค
เรียน (ครูบันทึก)
3. การสังเกตการ
6.ผลการทดสอบ
มีส่วนร่วมในการ
ก่อน-หลังเรียน
เรียน
4. การนาเสนอ

ผู้สอน
พิริยาพร
สุวรรณไตรย์

ผลกำรเรียนรู้
สัปดำห
จำนวน
กิจกรรมกำรสอน/
-การปฏิ
การทางานกั
เทคโนโลยีกำรเรี
สารสนเทศในอนาคต
งานให้นักศึกษาค้นสืคว้
าตามใบ
หัวข้รอูป/รำยละเอี
ยดบการใช้
วัตถประสงค
ยนรู้
่อกำรสอน
ที่
ข่าวสารบนพื้นฐานเทคโนโลยี ชัว่ โมง 1 2 3 4 5
โดยกระบวนการทางานเป็นทีม สื่อกำรสอน
งานที่ 8 เป็นรายกลุ่มแล้ว
     เพื่อวัดความรู
15
คาอธิ
บายรายวิชา
4
้เรียน
ทาการทดสอบปลาย
ทดสอบ
สารสนเทศในอนาคต
อย่างเป็้ขนองผู
ระบบ
นาเสนอ
- สอบปลายภาค
เกี่ยวกับ4.ความรู
ี่เรียดนมา
-การปฏิบัติตนให้ทันต่อการ
ผู้เรีย้ทนเกิ
จิตสานึกและภาค 4. ทาแบบฝึกหัดท้ปลายภาค
ายบทเรียน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สามารถสร้างจริยธรรมในการใช้ 5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
-สรุป
ถูกต้อง
-แบบฝึกหัดท้ายบท

หมำยเหต
แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน

point วิธีกำรประเมิ
ผลงานหน้
น าชั้น
ผู้สอน
5. VDO CD เรียน
1.6.แบบทด
การสอบปลายภาค
5. ประเมินจาก พิริยาพร
2.สอบก่
การสัองเกตการมี
ส่วนร่นวมใน
สุวรรณไตรย์
น- แบบบั
ทึก
การเรี
หลังยเรีนยน
พฤติกรรมในชั้น
3. ประเมินจากแบบบั
ก บันทึก)
เรียนนทึ(ครู
พฤติกรรมในชั้นเรี6.ผลการทดสอบ
ยน (ครู
บันทึก)
ก่อน-หลังเรียน

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลกำรเรียนรู้

วิธีกำรประเมิน

1

1, 2, 3, 4, 5

2

3, 4, 5

3

1, 2, 3, 4, 5

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงาน
และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
การสังเกตพฤติกรรม
และผลการทาแบบฝึกปฏิบัติ
ระหว่างเรียน

อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
8
15
15

สัดสวน
ของกำร
ประเมินผล
10%
20%
30%
30%

ทุกสัปดาห์

10%

สัปดำห
ที่ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1.เอกสำรและตำรำหลัก
ชัยพล พรชีวไพศาล. (2554). Microsoft office power point 2010. เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประสิทธิ์ อุดหนุน. (2554). Microsoft office power point 2010. สุรินทร์: สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2.
วัลลภสวัสดิวัลลภ, ชัยเลิศปริสุทธกุล, เบญจรัตน์สีทองสุก, นารีรัตน์เทียมเมือง, อรุณีทรงพัฒนา,
นุชรีบุญศรีงาม, นิพาผลสงเคราะห์, ธาราจันทร์อนุ, วันดีมีดีและวลัยลักษณ์อมรสิริ
พงศ์.(2554). สำรสนเทศและเทคโนโล ยีสำรสนเ ทศเพือกำรเ รียนรู้(พิมพ์ครั้งที่3). นครปฐม: โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม.
สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ. (2555). เทคโนโลยีสำรสนเทศ. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2.เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
สื่อการสอน PowerPointใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด
3.เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
เอกสารที่เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปและเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นเรื่องสารสนเทศต่างๆ

หมวดที่7กำรประเมนและปรับปรงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1.กลยทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศกษำ
1.1โดยการประเมินผลรายวิชาประจาภาคเรียน ที่ฝ่ายวิชาการจัดให้มีทุกภาคเรียน
1.2อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียน แล้วนามาประชุมหาข้อสรุปในการประเมินประสิทธิผล
กระบวนการดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ผลการประเมินงานที่มอบหมาย
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา

โดยใช้

2.กลยทธกำรประเมินกำรสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ประเมินจากการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
- คุณลักษณะตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
3.กำรปรับปรงกำรสอน
หลังจากผลการประเ มินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยมีการทามาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
ประจารายวิชาและดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศกษำในรำยวิชำ
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน
- มีการหารือระหว่างอาจารย์ผู้สอนเรื่องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรงประสิทธิผลของรำยวิชำ
- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
- ปรับปรุง เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์
ผู้สอนร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงข้อสอบ

