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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
GESC 105  สุขภาพ กีฬาและนนัทนาการเพื่อชีวิต  (Health Sport and Recreation for life) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวทิย-์คณิต 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการความส าคญั  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ  

ประเภทขอ้มูล  แหล่งท่ีมาของสารสนเทศ  ความเก่ียวขอ้งของระบบสารสนเทศในชีวติประจ าวนั 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน  เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเขา้ใจ  ใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี  ควรมีการเปล่ียนแปลง

ตวัอยา่งอา้งอิง  ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดมี้ความกา้วหนา้ไปตามยคุสมยั 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลกัการ  ความส าคญั  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ  ประเภทขอ้มูล แหล่งท่ีมาของ

สารสนเทศ  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  ความเก่ียวขอ้งของสารสนเทศในการใชชี้วติประจ าวนั  พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการฐานความรู้และการสร้างสารสนเทศ  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์  ความปลอดภยับนคอมพิวเตอร์  
โดยเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบ  โปรแกรมประยกุต ์การสืบคน้ขอ้มูล  และการส่ือสารขอ้มูลบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อด ารงชีวติอยา่งรู้เท่าทนั 

This  course studies the need of being healthy, the health conditions, the behavior that 
support good health the organizing activity in order to develop quality of life. The understanding of 
exercise principles. The decision in selecting of exercise principles. The decision in selecting 
appropriate kind of sport fitted to condition of individual health. The traini8ng of basic skills in 
playing sport. The ethic and moral in playing sport. The meaning, need and relationship of recreation 
in developing quality of life kind, type, and value of recreation activity as well as applying in daily 
life.  
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการ ของ
นกัศึกษา 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2 ชัว่โมง (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล  การ
ไม่เปิดเผยขอ้มูล  การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางซอฟตแ์วร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา  มีความซ่ือสัตยใ์นการ
เขียนโปรแกรมอยา่งมีคุณภาพ  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 1.1.1  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.1.2  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.1.3  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 
 1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 1.1.5  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ขององคก์รและสังคม  
 1.1.6  สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสังคม 
 1.1.7  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1.2.1  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น  การใช ้ Web-board  การขายของผา่นอินเทอร์เน็ตโดยมี  วตัถุประสงคไ์ม่สุจริต 
หรือจากมิจฉาชีพ  การป้องกนัตนเอง 
 1.2.2  อภิปรายกลุ่ม 
 1.2.3  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือก าหนดบทบาทสมมติ 
 1.3   วธีิการประเมินผล  
 1.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียน  และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
 1.3.2  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน  อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 1.3.3  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  1.3.4  ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
  มีความรู้ในหลักการความส าคญั   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ   ประเภทขอ้มูล  แหล่งท่ีมาของ

สารสนเทศ   ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต   ความเก่ียวข้องของสารสนเทศในการใช้ชีวิตประจ าวนัพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์   เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการฐานความรู้และการสร้างสารสนเทศ   พระราชบญัญติัว่าด้วยการ

กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์   ความปลอดภยับนคอมพิวเตอร์  

โดยฝึกปฏิบติัการใช้โปรแกรมระบบโปรแกรมประยุกต์    การสืบค้นข้อมูล   และการส่ือสารข้อมูลบนระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อด ารงชีวติอยา่งรู้เท่าทนั 

2.2 วธีิการสอน 
  บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม  การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  และมอบหมายให้

ค้นควา้หาบทความ  ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน  

Problem-base Learning  และเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยใช ้ E-learning เสริมหลงัจากการเรียนการสอน 
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  2.3 วธีิการประเมินผล 
 ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
 2.3.1  ประเมินจากการน าเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มูล กรณีศึกษา  หรือโจทยจ์าก  Problem-base Learning  
 2.3.2  โครงการ  Exit-Exam  ร่วมกบัส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เม่ือผา่นการสอบจะได้
ประกาศนียบตัร  หากไม่ผา่นจะตอ้งเขา้รับการอบรม 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์  เพื่อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลย ี
 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานพิเศษท่ีใหว้เิคราะห์และแกไ้ขปัญหา  และการน าเสนอผลงาน  
 3.2.2  อภิปรายกลุ่ม 
 3.3.3  วเิคราะห์กรณีศึกษา  ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
 3.3.4  การสะทอ้นแนวคิดจากประพฤติ 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 3.3.1  ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์  หรือ
วเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3.3.2  วดัผลจากการประเมินโครงการ  การน าเสนอผลงาน 
 3.3.3  สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหา 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
 4.1.1  พฒันาทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั 
 4.1.2  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
 4.1.3  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 

4.2. วธีิการสอน 
 4.2.1  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่ม  และรายบุคคล  เช่น  การคน้ควา้ความกา้วล ้าของเทคโนโลย ีการน าตวัอยา่ง
การใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน  ธุรกิจ  หรือ  อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
 4.2.3  การน าเสนอรายงาน 

4.3. วธีิการประเมินผล 
 4.3.1  ประเมินตนเอง  และเพื่อน  ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4.3.2  ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 4.3.3  ประเมินจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 5.1.1 ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 
 5.1.2 ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด  การฟัง  การแปล  การเขียน  โดยการท ารายงาน  และน าเสนอ     
ในชั้นเรียน 
 5.1.3 ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
 5.1.4 ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
 5.1.5 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร  เช่น  การส่งงานทางอีเมล ์การสร้างหอ้งแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  เช่น  Webblog  การส่ือสารการท างานในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา  Chat Room 
 5.1.6 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2. วธีิการสอน 
 5.2.1 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซต ์ ส่ือการสอน  e-Learning และท ารายงาน  
โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง  จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 5.2.2 น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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5.3. วธีิการประเมินผล 
 5.3.1 ประเมินจากรายงาน  และรูปแบบการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
1.  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
2.  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 
3.  ประเภทของระบบสารสนเทศ 
4. แหล่งท่ีมาของสารสนเทศ 
5. พื้นฐานทางเทคโนโลย ีสารสนเทศ  
6. เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั 
7. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 

 

- บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint ประกอบ 
 การเรียนการสอนและ  
 ยกตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 
 จดัอยูใ่นระบบสารสนเทศ 
 แต่ละชนิด  
 ท่ีพบในชีวติประจ าวนั 
 กระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษา
 เน้ือหาและตอบค าถาม 
 ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทตาม
 ใบงาน 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 โปรแกรมตวัอยา่ง 
 แบบฝึกหดั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

2 ระบบคอมพวิเตอร์ 
 1. องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ 
 2.  เทคนิคการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์มาใช้

งาน 
 3.  ฝึกปฏิบติัการใช ้ระบบปฏิบติัการ เช่น 
Windows,  Linux ค าสั่ง 
 ต่าง ๆ คือ การคดัลอกขอ้มูล, การสร้าง 
Folder,การใชค้  าสั่ง  Scandisk, Disk 
Defragmenter,  Disk Cleanup, Backup 
 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
 วเิคราะห์สถานการณ์จริง
 ของการเลือกซ้ือ
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 รอบขา้งและร่วม 
 อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกปฏิบติังาน การใชง้าน
 ระบบปฏิบติัการใน
 หอ้งเรียน 
- ท าแบบฝึกหดัตามใบงาน 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 สถานการณ์จริง 
 ใบงาน 

 

3 ระบบอนิเทอร์เน็ต 
1.  ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
2.  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
3.  Internet Protocol Address,  Domain 

Name และ URL 
4.  การบริการทางอินเทอร์เน็ตและการ

ส่ือสาร 
5.  ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม Web Browser 

เช่น IE, Opera Fire Fox, Netscape 
6.   การเขา้สู่เวบ็ไซตโ์ดยอาศยั URL 
7.  การสร้าง Bookmark, การตั้ง Home 

Page เป็นหนา้แรก, การตั้ง Favorite 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
 ยกตวัอยา่ง URL ของ
 เวบ็ไซตแ์ต่ละประเภท 
 ทดลองใชโ้ปรแกรมท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัการ
 ใหบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต
 แต่ละประเภท 
- ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม 
 Web Browser ในหอ้งเรียน 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

Home Page 
8.   การใชโ้ปรแกรมสังคมดิจิตอล  

(Social Network) เช่น 
Facebook,Ning.com, Twister และ
โปรแกรมประเภท IM เช่น MSN, 
Skype, QQ 

9.  การสมคัรและการใช ้Webblog 

 ตวัอยา่ง URL 
 อินเทอร์เน็ต 

4 ระบบอนิเทอร์เน็ต (ต่อ) 
1.  เวลิดไ์วดเ์วบ็ 
2.  เทคโนโลยขีองเวบ็ไซต์ 
3.  อินทราเน็ต และเอก็ซ์ทราเน็ต 
4.  การสืบคน้ E-Learning 
5.  ปฏิบติัการสืบคน้ขอ้มูลอุปกรณ์
 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
6.  ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม Search 
 Engine พื้นฐานโดยใชเ้วบ็  Google  
 เช่น การใช ้keyword,  การคน้หา
 รูปภาพ, การคน้หางานวิจยั 
7.   การบริการทางอินเทอร์เน็ตและ
 การส่ือสารปฏิบติัการใช้
 โปรแกรม Search Engine ขั้น 
 Advance เช่น OR, AND, NOT, 
 การใชเ้ง่ือนไข, การใชส้ัญลกัษณ์, 
 การใชว้งเล็บ 
8. ใชง้านสารานุกรม 
9.  การคน้ฐานขอ้มูลห้องสมุด
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint วเิคราะห์
 กรณีศึกษา และแบ่งกลุ่ม
 อภิปรายเพื่อหาปัญหา 
- ปฏิบติัการใชง้าน
 โปรแกรม Search 
 Engine, คน้ฐานขอ้มูล 
 ในหอ้งสมุด 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 กรณีศึกษา 
 ใบงาน 
 ฐานขอ้มูลต่างๆ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

10. การใช ้Video on demand 
11. คน้หาบทความและงานวจิยัจาก 
 หอ้งสมุดและส านกัวจิยั 

5 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
1. ความหมายของพาณิชย์
 อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบั พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ประเภทของพาณิชย ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ความสัมพนัธ์ของระบบการคา้
 อิเล็กทรอนิกส์ 
5.  ทดลองใชง้านโปรแกรม
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีช่ือเสียง 
 เช่น Amazon.com, tarad.com, 
 ebay.com 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
 กระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษา
 และ ตอบค าถาม 
 ยกตวัอยา่งเวบ็ไซต์
 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ี
 ประสบความส าเร็จ 
 ทดลองใชโ้ปรแกรม
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 อินเทอร์เน็ต 
 ใบงานใหฝึ้กปฏิบติั 

 

6 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ) 
1.  ขั้นตอนการตั้งร้านในอินเทอร์เน็ต 
2.  ขั้นตอนการเขา้สู่ธุรกิจพาณิชย์
 อิเล็กทรอนิกส์ 
3.  ส่ิงท่ีควรมีในการเปิดร้านออนไลน์ 
4.  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
 โปรแกรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 (E-Commerce) 
5.  น าเสนอสินคา้ผา่น Web Site E-
 Commerce 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
 วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
 แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อหา
 ปัญหา 
- ปฏิบติัการใชง้าน
 โปรแกรมส าเร็จรูป
 ทางดา้นพาณิชย์
 อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสร้าง
 ช้ินงาน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ส่ือการสอน  
 Power Point 
 กรณีศึกษาเก่ียวกบั
 โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ใบงาน 

7 น าเสนอผลงานเวบ็ไซต์  
E-Commerce ทีพ่ฒันา 

3 - ตรวจผลงานและให้
 ค าแนะน าเพื่อใหผู้เ้รียน
 ไดเ้ห็นถึงปัญหาและแนว
 ทางแกไ้ขของโปรแกรมท่ี
 ผูเ้รียนไดพ้ฒันาข้ึน 
ส่ือการสอน  
 E – commerce 
 ใบงาน 

 

8 สอบกลางภาค 2   

9 การจัดการข้อมูล 
1.  ขอ้มูล 
2.  แฟ้มขอ้มูล 
3. ฐานขอ้มูล 
4.  การประมวลผลขอ้มูล 
5.  การใชง้านโปรแกรม ประมวลผลค า
 (Word  Processing) 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
 กระตุน้ผูเ้รียนใหศึ้กษา
 และตอบค าถามใน 
 ชั้นเรียน 
- ปฏิบติัการใชง้าน
 โปรแกรมประมวลผลค า 
ส่ือการสอน  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 Power Point 
 ใบงานเพื่อฝึกปฏิบติั 

10 การจัดการข้อมูล (ต่อ) 
1.  คลงัขอ้มูล 
2.  เหมืองขอ้มูล 
3.  การจดัการฐานความรู้ 
4.  การประยกุตใ์ชฐ้านความรู้ 
5. การใชง้านโปรแกรมตาราง ค านวณ 
 (Spread Sheet) 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
 วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
 แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อหา
 ปัญหา 
- ปฏิบติัการใชง้าน
 โปรแกรมตารางค านวณ 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 กรณีศึกษา 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

11 ความปลอดภัยบนระบบคอมพวิเตอร์ 
1.  ภยัคุกคามบนระบบคอมพิวเตอร์ 
2.   การป้องกนัภยัจากโปรแกรมท่ี
 สร้างความเสียหายกบัระบบ
 คอมพิวเตอร์ 
3.   การักษาความปลอดภยัทางภายภาพ 
4.  ไฟร์วอลล ์
5.  การใชโ้ปรแกรมน าเสนอผลงาน 
 (Presentation) 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
- วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
 แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อหา
 ปัญหา 
- ปฏิบติัการใชง้าน
 โปรแกรมน าเสนอผลงาน 
 ท าแบบฝึกหดัตามใบงาน 
ส่ือการสอน  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 Power Point 
 ใบงาน 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 

12 ความปลอดภัยบนระบบคอมพวิเตอร์  
1.  ความปลอดภยัในการใชง้านอีเมล์ 
2.  ความปลอดภยัของ ระบบปฏิบติัการ
 การรักษาความ ปลอดภยับนเวบ็ 
3.  การดาวน์โหลดโปรแกรมก าจดั 
 ไวรัส หรือการโอนยา้ยขอ้มูล 
4.  การติดตั้ง 
5.  การ Scan ไวรัส การติดตั้งค่า Firewall 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
- ปฏิบติัการดาวน์โหลด และ
 ติดตั้งใชง้านโปรแกรม
 ก าจดัไวรัส 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 ใบงาน 
 โปรแกรมก าจดัไวรัส  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร์ 
 1.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ย 
 การกระท าความผดิเก่ียวกบั
 คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
2.   จริยธรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต
 ปฏิบติัการ update ขอ้มูล 
 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
- วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
 แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อหา
 ปัญหา 
- ยกตวัอยา่งการกระท า
 ความผดิเก่ียวกบั พรบ.
 คอมพิวเตอร์ 
- กระตุน้ใหผู้เ้รียน
 ท าการศึกษาเน้ือหาและ
 ตอบค าถาม 
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 พรบ. คอมพิวเตอร์ 
 ใบงาน 

 

14 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร์ 
(ต่อ) 
1.  ขอ้บงัคบัทางศิลธรรมทัว่ไป 
2.  ความรับผดิชอบในวชิาชีพจริยธรรม
 การใชอี้เมลลก์รณีศึกษา 
3.  ปฏิบติัการพฒันาเวบ็ไซต์ 

3 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 PowerPoint  
- วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
 แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อหา
 ปัญหา 
- ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
 ประยกุตส์ าหรับสร้าง
 เวบ็ไซต ์
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 โปรแกรมสร้างเวบ็ไซต์ 
 ใบงาน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

15 การยศาสตร์ส านกัไอที 
1.  การนัง่ท างานในส านกังานไอที
 ท่ีถูกสุขลกัษณะ 
2.  การออกแบบและการเลือกใช ้ อุปกรณ์
 ส านกังานไอที 
3.  ปฏิบติัการพฒันาเวบ็ไซต์ 

 - บรรยายเน้ือหาโดยใช ้
 Power Point  
- วเิคราะห์กรณีศึกษา และ
 แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อหา
 ปัญหา 
- ยกตวัอยา่งการจดัการ
 ส านกังานไอทีท่ีเหมาะสม
 ต่อการใชง้าน  
 ในชีวติประจ าวนั 
- ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
 ประยกุตส์ าหรับสร้าง
 เวบ็ไซต ์
ส่ือการสอน  
 Power Point 
 กรณีศึกษาดา้นการจดั
 ส านกังานไอที 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

16 สอบปลายภาค 2   
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1,2.4-2.6,3.2 
 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

 

20 % 
25 % 

2 1.1, 1.6, 1.7, 2.1,2.4-2.6,3.2 
4.1-4.6, 5.3-5.4 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การ
น าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

35 % 

3 1.1-1.7, 3.1 การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

 

 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนรายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ. (เอกสารอดัส าเนา) 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เวบ็ไซต ์ ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น  Wikipedia  ค  าอธิบายศพัท ์
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 1.3  แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
 1.4  ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด  ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 2.1  สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 2.2  ผลการสอบ 
 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดักิจกรรมใน 
การระดมสมอง  และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี 
 3.1  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 3.2  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในวชิา  ไดจ้าก  การสอบถามนกัศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 4.1  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น  หรือผูท้รงคุณวฒิุ  
ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
โดยตรวจสอบขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา
จากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

 
 
 
 

 


