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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา
หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.ผูรับผิดชอบรายวิชา /และอาจารยผูสอน
ผูรับผิดชอบรายวิชาอาจารยอโศก ศรีสวัสดิ์
อาจารยผูสอน
อาจารยกรรณิการ แกวเชื้อ
อาจารยถนอม หอวงศสกุล
ผศ.กาญจนา เผือกคง
อาจารยพงศภณ ปติสุข
อาจารยเอพร โมฬี
อาจารย กชพรรณ นุนสังข
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2561ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
Sec N04หองคอมพิวเตอรหอง คอมฯ6
Sec N05หองคอมพิวเตอรหอง คอมฯ1
Sec N06 หองคอมพิวเตอร หอง คอมฯ 6
Sec N02หองคอมพิวเตอรหอง คอมฯ6
Sec N03หองคอมพิวเตอรหอง คอมฯ 6
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Sec N07หองLab 1
Sec N01หองคอมพิวเตอรหอง คอมฯ 6
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
7มิถุนายน2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีค วามตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและกระตือรือรนในการเรียนรูทางดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอชีวิตและสังคมอยางรูเทาทัน (2.2, 3.2, 5.1)
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวางแผน สืบคน รวบรวม เรียบเรียง
อางอิง วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น และนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายเปนรายกลุมไดอยางเหมาะสม (3.1, 3.5,
4.2, 5.4)
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชซอฟตแวรคอมพิว เตอรในการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.2)
1.4 เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางดา นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (1.2, 1.3)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนสวนหนึ่งของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชแหลงสารสนเทศ ทักษะการสืบคนสารสนเทศ การรวบรวม การวิเคราะห การสังเคราะหและการ
ประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและการอางอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การรูเทาทันสื่อ การประยุกตใชเครือขายสังคม
ออนไลน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสนําเสนอสารสนเทศอยางสรางสรรค
Information and Communications Technology (ICT), ICT laws and ethics, usage of
information resources and retrieval skills, collection, analysis, synthesis and information assessment,
composing and referencing data according to standard format,focusing on media literacy, the
applications of social network, creative presentation by using electronic media
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30

75

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ขอมูลการติดตอ
ผศ. กาญจนา เผือกคง0841118459
อาจารยกรรณิการ แกวเชื้อ 0835938383
อาจารยถนอม หอวงศสกุล083-190-3828
อาจารยพงศภณ ปติสุข
อาจารยเอพร โมฬี
อาจารย กชพรรณ นุนสังข
วัน/เดือน/ป...
ทุกวันพุธ

ชวงเวลา
เวลา 13.00-16.00 น.

วิธีการสือ่ สาร
การเขาพบอาจารยโดยตรง
การโทรศัพทปรึกษา และการสง
emailและ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู
แตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
.1คุณธรรมจริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อปลูกฝงความมี
1) ประเมิ นจากการเข า ชั้ น เรี ยน การส งงานตรง
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสังคม
ระเบียบวินัยดานการแตงกาย การตรงตอเวลา
เวลาและครบถวน
3.1 กตัญูกตเวทีซื่อสัตย สุจริต และตระหนักใน
และเคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
คุณธรรม จริยธรรม
และสังคม
ขอบังคับตางๆอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
2) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม
3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาแสดงออกซึ่ง
ดานมารยาท การแตงกาย
การมี กิ ริ ย ามารยาทที่ ดี ง าม ความกตั ญ ู
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความ
กตเวที ซื่อสัตย สุจริต
ซื่อสัตย สุจริตเชน การไมคัดลอกงานผูอื่น
4) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
5) ประเมิ น จากผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมและ
คุณธรรมและจริยธรรม โดยใชกรณีศึกษา และ
ปฏิบัติงานไดตามที่ไดรับมอบหมาย
การอภิปรายรวมกัน
6) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
.2ความรู
2.2 มี ค วามรู ความเข า ใจในบทบาทและ
ควา มสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี แ ละประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน

1) สอนโดยการบรรยายโดยใชสื่อประกอบ
2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย นศึ กษาด ว ย
ตนเองและจากประสบการณ
3) จัดกิจ กรรมการเรียนรู ที่เนนการปฏิบั ติเพื่อให
ผูเรียนเกิดความเขาใจไดอยางแทจริง
4) จัดกิจกรรมการเรียนรูจากการใชกรณีศึกษา
5) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและกิจกรรม

1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ
2) ประเมิ นผลจากการปฏิ บั ติกิจ กรรมตา งๆของ
รายวิชาที่เรียนในชั้นเรียน
3)ประเมิ น จากชิ้ นงานที่ ผู เรี ย นสร า งสรรคแ ล ว
นําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุมและรายบุคคล
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ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

กลุม
.3ทักษะทางปญญา
1.3 สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่
วางไวไดของตนเองและสวนรวม
3.2 สามารถแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสม
5.3 สามารถคิดแบบองครวม

.4ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.4 แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ผูตามที่ดี และสามารถ
ทํางานเปนทีม

1) มอบหมายงานที่ใหมีการประยุกตใชความรูจาก
หองเรียน
2) จั ดกิ จ กรรมให ผู เรี ยนได วิ เคราะห สั งเคราะห
ประเมิ นคา และตัดสิ นใจ แกปญหาในงานที่
ไดรับมอบหมาย
3) จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยส งเสริ มให
ผูเรียนคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
4) จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยส งเสริ มให
ผูเรียนคิดแบบองครวม
5) ให ฝ ก ทั กษะการวางแผนจากการทํ า กิ จ กรรม
กลุม
6) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดใชความคิด ริเริ่ม และ
สรางสรรค
7) ใหศึกษา คนควา เพิ่มเติม และแสวงหาความรู
ใหม เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ
2) ประเมินจากชิ้นงานและผลการดําเนินการ
3) ประเมินจากวิธีการและทักษะในแกปญหาและ
ผลลัพธที่ได
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทางปญญา
ของผู เรี ยนตั้ ง แต ขั้ น ตอนการสั งเกต การตั้ ง
คําถามการสืบคนการคิดวิเคราะหสังเคราะห
และประเมินคา
5) ประเมิ น จากการนํ า เสนอรายงานผลการ
วิเคราะหสั ง เคราะห และประเมิ นคา ในกรณี
ตัวอยาง
6) ประเมินจากการนําเสนอผลการศึกษา คนควา
เพิ่มเติม ตามหัวขอที่ผูสอนกําหนด
7) ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของโครงการตามที่ ไ ด
วางแผนไว

1) จัดใหมีการทํากิจกรรมกลุมโดยมีการหมุนเวียน
การเปนผูนําและผูตามในฐานะสมาชิกกลุม
2) กําหนดใหมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางชัดเจนภายในกลุม
3) กําหนดกิจกรรมที่ใหผูเรียนแสดงออกซึ่งการมี
มนุ ษยสั มพั นธ บุค ลิ กภาพภาวะผู นํ า และผู

1) กลุมที่ไดรับมอบหมายประเมินจากงาน
2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ผู
ตามที่ดีและความรับผิดชอบ
3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุมเพื่อน
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ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่อสาร การ
สืบคนขอมูล รวบรวมคัดกรอง วิเคราะห อยางรูเทาทัน
2.5 มีทั ก ษะในการใช ค อมพิ วเตอรเพื่ อวิ เคราะห
สถิ ติ พื้ น ฐานต อ การแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ได อ ย า ง
สรางสรรค
4.5 สามารถวิ เคราะห สั งเคราะห สรุ ปประเด็ น
เนื้อหา และจัดทําพรอมนํา เสนองานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอน
ตามที่เหมาะสม

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติการใชเทคโนโลยี สารสนเทศพื้นฐานที่
จําเปนตอการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสวิ เ คราะห ข อ มู ล ต า งๆ ในรู ป แบบที่
หลากหลาย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐาน
3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นได มี โ อกาส
สืบค นขอมูล ด วยเทคโนโลยีเพื่ อรวบรวม คั ด
กรอง วิเคราะห ขอมูล เพื่อใหไดสารสนเทศที่
เหมาะสมกับความตองการและใหความสําคัญ
ในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
4) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรูเทาทันสื่อ และเลือกใช
ขอมูลจากสื่อดิจิทัลตางๆไดอยางเหมาะสม
5)5( ให ผู เรี ยนจั ด ทํ า และนํา เสนองานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ด ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา ง
เหมาะสม

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

1) การสอบปฏิบัติการดานทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินจากการเลือกใชสื่อและแสดงออกผาน
สื่อที่เหมาะสม
4) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยไมนับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค)
สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

2

การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

จํานวน*
(ชั่วโมง)
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช
1. แนะนํารายวิชาตาม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ใน
สวนของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑการให
คะแนน
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 1
3. จัดกิจกรรม ICTs ใกลตัวคุณ ดังตอไปนี้
1) สมัครใชงาน gmail และเขาใชงาน google
classroom
2) จัดหาขอมูลคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรจาก
เว็บไซต
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 1
5. รวมทํากิจกรรมประจําสัปดาห
6. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(1.2,2.2,3.2,4.1)
1. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนในสัปดาห ที่ 2
2. การบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 2
3. จัดกิจกรรมการประยุกตใช ICTs แตละดานของนักศึกษา
แบบบูรณาการดังนี้
1.) นักศึกษาหา ICTs ใกลตัวและการประยุกตใช
งาน
2.) ศึกษาผลกระทบจากการประยุกตใช ICTs
3.) คนหาขอมูลเกี่ยวกับ ICTs ในอนาคต
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญประจําสัปดาหที่
2
5. การประยุกตใช google application
6.นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(2.2, 2.5)

1
3

แหลงสารสนเทศ

4

4

อินเทอรเน็ต

4

5

การประยุกตใช
เครือขายสังคม
ออนไลน

4

6

การรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ

4

1. . ผูส อนบรรยายเนื้ อหาประจํ าสัปดาหที่ 3 โดยใช เอกสาร
ประกอบการสอนประกอบ
2. ผู ส อนและนั ก ศึ ก ษาเข า ศึ ก ษาและเรี ย นรู ก ารใช แ หล ง
สารสนเทศของหอสมุดกลาง อาคารหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 3
4. นักศึกษาทํากิจกรรมประจําสัปดาห
5. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(3.1, 4.2)
1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 4 เรื่อง อินเทอรเน็ต
2. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 4
3. รวมทํากิจกรรมประจําสัปดาห จัดกิจกรรมสนทนากลุม
เกี่ยวกับ
1) การประยุกตใชบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ต
2) วิเคราะหถึงความสําคัญ ผลดี ผลเสียของอินเทอรเน็ต
3) กิจกรรมการสืบคนอนาคตของการประยุกตใช
อินเทอรเน็ต
4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(2.2, 4.2, 5.2)
.1 5 ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่
.2 5 ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่
.3 จัดกิจกรรม การใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสังคมอยาง
สรางสรรค
4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(1.2, 2.2, 3.2, 3.4, 4.4)
1. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนในสัปดาห
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 6
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ
3.1 การวิเคราะหเนื้อหาสื่อจากเว็บไซต
3.2 การสืบคนและวิเคราะหขาวภัยรายการใชเครือขายสังคม
ออนไลน
3.3 การรวมวิเคราะหพฤติกรรมการใช Facebook ของเพื่อน
นักศึกษาในหองเรียน
3.4 การผลิตสื่อการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศอยางสรางสรรค
และอัพโหลดไวบน Youtube
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 6
5. นักศึกษาแบบฝกหัดทายสัปดาห
(2.2, 3.2, 5.1)

2
7

ความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

4

8

การสืบคนสารสนเทศ
ดวยระบบ OPAC และ
ฐานขอมูลออนไลน

4

9
10

สอบกลางภาค
การสืบคนสารสนเทศ
ผานกลไกการคนหา
(Search Engine)

4

ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนในสัปดาห
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 7
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะใหตระหนักเรื่องความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 บทบาทหนาที่ของการเปนผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยางถูกตอง และไมสรางความเดือนรอนใหกับ
ผูอื่น
3.2 การสืบคนขอมูลดานการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 กิจกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 7
5. นักศึกษาแบบฝกหัดทายสัปดาห
(2.2, 2.4, 3.2)
1. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนในสัปดาหที่ 8
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 8
3. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 8
4. นักศึกษารวมทํากิจกรรมทายสัปดาห โดย 1) ใหนักศึกษา
คนหางานวิจัยที่เกี่ยวกับศาสตรที่นักศึกษาเรียนคนละ 1 เรื่อง
แลวออกมานําเสนอ 2) ใหนักศึกษาคนหาขอมูลที่นักศึกษา
สนใจจากฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย คนละ 1 เรือง แลวนํามาสรุปเขียนเปน
รายงาน
5. นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(3.2, 5.1)
1. ทบทวนความรูสําหรับเนื้อหาในบทที่ 9 พรอมอภิปรายซักถาม
หัวขอที่ผูเรียนยังไมเขาใจ
2. อภิปรายโดยตั้งประเด็นคําถาม และสุมถามผูเรียนใหตอบเพื่อ
ทดสอบความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาที่เรียน และเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดซักถามถึงเนื้อหาที่ยังไมเขาใจ
3. ใหผูเรียนอภิปรายกิจกรรมรายบุคคล คนควาเพิ่มเติมในคาบที่
ผานมาโดยวิเคราะหการสืบคนสารสนเทศดวย OPAC และ
ฐานขอมูลออนไลน พรอมสงเอกสารที่คนควาในคาบเรียน
4. ฝกปฏิบัติการสืบคนสืบคนเว็บไซต วิดีโอ รูปภาพและแผนที่
5. ใหผูเรียนตอบคําถามทบทวนบทที9่
(3.2, 5.1)

3
11

การวิเคราะห การ
สังเคราะหและการ
ประเมินสารสนเทศ

4

12

การศึกษาคนควาและ
การเขียนรายงาน

4

13

การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม

4

14

กฎหมายและจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
2. ผูสอนและนักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
วิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินสารสนเทศได โดย
ใหนักศึกษาหาขอมูลจากเว็บไซต 1 เว็บไซต ที่เปนไดทั้ง
เว็บไซตที่ใหเนื้อหาขอความ รูปภาพ สื่อวิดีโอ จากนั้นทําการ
ทําการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา คิดอยางมี
วิจารณญาณและการคิดแบบองครวม จากสารสนเทศที่
กําหนดให และนําเสนอผลลัพธที่ได
3. ทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(3.3, 3.4, 3.5, 5.4)
1. อาจารยผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนประจําสัปดาหที่
11 เรื่องการศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน
2. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาเรื่องการศึกษาคนควาและการ
เขียนรายงาน
3. ผูเรียนวางโครงเรื่องรายงาน บันทึกการอาน และทํารายงาน
วิชาการ 1 เรื่อง
4. อาจารยผูสอนกับผูเรียนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเนื้อหาที่เรียน
พรอมสรุปเนื้อหา
5. นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทเพื่อทบทวนความรู
(3.1)
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
2. ทดสอบการเขียนอางอิงและบรรณานุกรมที่ถูกตอง โดย ทํา
กิจกรรมประจําบทโดย จงเขียนบรรณานุกรม อยางละ 1
ตัวอยาง จากแหลงขอมูลดังนี้
1) เว็บไซต
2) วารสาร
3) หนังสือ
4) การประชุมทางวิชาการ
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายสัปดาห
(1.3)
1. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนในสัปดาห
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 13
3. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 13
4. นักศึกษารวมทํากิจกรรมทายสัปดาหโดยใหนักศึกษาแบงกลุมๆ
ละ 3 คน ใหคนหาขาวจากอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร แลวใหสรุปขาว และสรุปมาตราที่ทําผิดและ
โทษที่ไดรับ และแนวทางการหลีกเลี่ยงการกระทําผิด ออกมา
อภิปรายหนาชั้นเรียน(1.2, 1.3)

4
15

การประยุกตใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในชีวิตประจําวัน

4

16

การสรางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
นําเสนอ

4

17

สอบปลายภาค

1. แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑการให
คะแนน
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนในสัปดาห
3. ผูสอนบรรยายเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 14 ประกอบการ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
4. นักศึกษาปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2007
ตามหัวขอเนื้อหาที่กําหนด
5. ผูสอนสรุปเนื้อหาประจําสัปดาหที่ 14
6. นักศึกษารวมทํากิจกรรมทายสัปดาห
(2.5, 3.3, 5.2)
1. บรรยายเนื้อหาประกอบการปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. สรางสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
3. นําเสนองาน
4. สรุปเนื้อหา
5. ทําแบบฝกหัดทายบท
(2.5, 3.1,4.2,5.2)

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน**

- เขาชั้นเรียน
1.2, 1.3
- งานที่ไดรับมอบหมาย
- การแตงกายอยางถูกระเบียบ
2.2, 3.1,3.2,
- สอบกลางภาค
3.5,5.1,5.2
- สอบยอย
- นําเสนอผลงาน
- อภิปราย
2.2, 3.1,3.2,
- ตอบขอซักถาม
4.2, 5.1,5.2,5.4 - รายงาน
2.2, 3.1,3.2,
3.5,5.1,5.2

- สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน (%)

1-15,

10

9,17

20

1-15

40

17

30

5
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตํารา
คณะผูจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา. (2560). เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา. สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย
1. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมสอน
- ประเมินผลการสอบ
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-

ผลการเรียนของนักศึกษา

2. การปรับปรุงการสอน
3.
-

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
สังเกตการณสอนโดยทีมผูสอน
สัมภาษณ นักศึกษา
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจ ากแบบประเมินผูส อนออนไลนของมหาวิทยาลัยการสังเกตการณสอนของผูรว มทีมสอนมารวม
วางแผนและปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิผลตอไป
หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับพันธกิจอื่นๆ (ถามี)
รูปแบบการบูรณนาการ
(เชน งานวิจัย โครงการ
การศึกษาดูงาน เปนตน)
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