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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา GEN0301 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

GEN0301
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication

๒. จานวนหน่วยกิต

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๒ ประเภทของรายวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมดวิชาบังคับ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย
๕. สถานที่ติดต่อ

สอนหน่วยที่ ๕,๖,๗,๘
สอนหน่วยที่ ๑,๒,๓,๔

สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง ๓๔๑๒

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓
ประมาณ ๒๐๐ คน
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี
๙. สถานที่เรียน ถ่ายทอดสดการเรียนการสอน (LIVE) ให้เข้าผ่านเว็บไซต์รายวิชา URL: http://www.geitc.ssru.ac.th
๑๐. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมทั้งมีทักษะในการสืบค้น การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการแสวงหาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศอื่น ๆ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต พั ฒ นาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ โ ลกดิ จิ ทั ล พ.ร.บ.คอมพิ ว เตอร์ การใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลก
ดิจิทัล

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลก
ดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
Principles, the importance, and fundamental knowledge of information technology, computer
systems, data communications and networking, database management, big data, internet usage,
development of information technology to the digital world, cybercrime act, application of digital
technology in various dimensions, and digital world revolution
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๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
(ชั่วโมง)
บรรยาย ๓ ชั่วโมงต่อ นัดหมายเพิ่มเติมตามความ
สัปดาห์
เหมาะสม

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๖ ชั่วโมง/ สัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ๓๔๑๓ ชั้น ๑ อาคาร ๓๔ สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๒๖๕
๓.๒ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) www.gen-ed.ssru.ac.th

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการดาเนินชีวิต
 (๒) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน
 (๓) ดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 (๔) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
(๒) นักศึกษาต้องแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๓) มีการกาหนดการส่งงาน ซึ่งนักศึกษาต้องส่งให้ตรงเวลา
(๔) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาทที่ดี
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษา
(๓) ประเมินจากการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(๔) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการทากิจกรรม

รายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและมีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 (๒) มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน
 (๓) มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่อการสอน
(๒) ทากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
(๓) อภิปรายซักถามและช่วยกันสรุปในระหว่างการเรียนการสอน
(๔) การค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม และการอภิปรายในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทดสอบในระบบ e-learning
(๒) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(๓) ประเมินจากงานที่นักศึกษาทา
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (๑) ทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 (๒) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่อการสอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
(๒) มอบหมายกิจกรรมให้ทา
(๓) การอภิปรายกลุ่ม
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมาย
(๒) การนาเสนอผลงาน
(๓) ทดสอบในระบบ e-learning และปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
 (๒) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
 (๓) มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานเป็นกลุ่ม
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 (๒) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานให้ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน e-learning
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลใน การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ
(๒) มีการนาเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่างหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ
จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
๑
หน่วยการเรียนที่ ๑ ความรู้พื้นฐาน
๓
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาประเทศ
- แนะนารายวิชา GEN0301 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จุดมุ่งหมาย
ผลลัพธ์ ความรับผิดชอบที่นักศึกษาต้อง
มี กาหนดการต่างๆ ในรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล
๒
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
- บรรยายประกอบสื่อการสอน อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
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สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์
๓
- ความหมายของคอมพิวเตอร์
- ประเภทของคอมพิวเตอร์
- วงจรการทางานของคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
- รูปแบบการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์
- การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน
๔
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning
๓
๕

๖
๗

๘

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
- ความหมาย คุณลักษณะและ
ความสาคัญของการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
- องค์ประกอบและทิศทางการสื่อสาร
ข้อมูล
- ตัวกลางการสื่อสาร
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

๓

- บรรยายประกอบสื่อการสอน อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร

๓

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การจัดการ
ฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
- แนวคิด ทฤษฎีและความหมายของ
ข้อมูลและสารสนเทศ
- การจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลขนาดใหญ่
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

๓

- บรรยายประกอบสื่อการสอน อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร

๓

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
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สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อินเทอร์เน็ต
(Internet)
- ความหมายและความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต
- การใช้งานอินเทอร์เน็ต
- การบริการบนอินเทอร์เน็ต
- โทษของอินเทอร์เน็ต
๑๐ ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- ความหมายและองค์ประกอบหลักของ
ความมั่นคงทางไซเบอร์
- ภัยคุกคามทางไซเบอร์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
๓
- บรรยายประกอบสื่อการสอน อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
๓

๓

หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๗ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล
-บรรยายพิเศษโดยวิทยากร
-อาจารย์ประจารายวิชาสรุปเนื้อหา
สาระสาคัญจากวิทยากร
ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ แนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต
- เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและ
เครือข่าย
- เทคโนโลยีทางด้านกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
- เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์
- เทคโนโลยีด้านการแสดงผล
- แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งอนาคต

๓

๓

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
- ดาเนินกิจกรรมโดยท่าน
วิทยากร ฟังวิทยากรบรรยาย
ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับวิทยากร (ผ่าน
ระบบออนไลน์)
- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
(ผ่านระบบออนไลน์)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
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อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๑๖

ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

๓

๑๗

สอบวัดความรู้ (ปลายภาค)
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
- สอบวัดความรู้ (ปลายภาค)
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา
(บทที่ ๑ - ๘) ด้วยแท็บเล็ตและ อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย
คอมพิวเตอร์ (ผ่านระบบ
ออนไลน์)

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ประเมิน

๑.๒, ๑.๓, ๒.๑,
๒.๒, ๓.๑, ๓.๒,
๔.๓, ๕.๒ และ
๕.๓
๑.๒, ๑.๓, ๒.๑,
๒.๒, ๓.๑, ๓.๒,
๔.๓, ๕.๒ และ
๕.๓

การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้การทากิจกรรมที่ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย

๓, ๕, ๑๑, ๑๓,
๑๕

การสอบประมวลความรู้ปลายภาค

๑๗
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สัดส่วน
ของการประเมินผล
๗๐

๓๐

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์. (๒๕๕๙). GES๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
๒) สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ . (๒๕๕๓). คู่มือการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๓ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) O’Leary, Timothy J. and O’Leary, Linda I. (๒๕๕๐). คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ =
Computing essentials. แปลโดย ยาใจ โรจนวงศ์ชัย และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.
๒) สุธี พงศาสกุลชัย และณรงค์ ล่าดี. (๒๕๕๑). การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์=
Data Communication and Computer Network. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
๓) สุธีร์ นวกุล. (๒๕๕๐). ครบทุกเรื่อง: อินเตอร์เน็ต & อีเมล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
๔) โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (๒๕๕๑). วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
การสืบค้นแหล่งจัดเก็บวารสาร (Journal link). (๒๕๕๔). สืบค้นเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔,
จาก http:// www.docstoc.com/docs/๘๐๑๔๒๒๑/-(Journal-Link)
คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์. (๒๕๔๗). กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
จตุชัย แพงจันทร์. (๒๕๕๓). Master in security ๒nd Edition. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.
จุมพจน์ วนิชกุล (๒๕๔๙). สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).
ฉัททวุฒิ พืชผล และ ปิยพงศ์ เผ่าวณิช. (๒๕๕๐). Search อย่างเซียนด้วย Google และอื่นๆ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
ชาติชาย วิเราชรัตน์. (๒๕๕๒). Facebook ทุกมุม. กรุงเทพฯ: จูปิตัส.
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. (๒๕๕๐). เทคโนโลยีสารนิเทศเพื่อการจัดการสารนิเ ทศ = Information technology for
information management. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ธนัญญา สินมหัด. (๒๕๕๒). สนุกกับ facebook. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์.
ธวัชชัย ชมศิริ. (๒๕๕๓). Computer & Network security ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ . กรุงเทพฯ:
โปรวิชั่น.
บัณฑิต โรจน์อารยานนท์. (๒๕๓๖). วิศวกรรมไมโครเวฟ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกิจ ตังติสานนท์. (๒๕๓๔). วิศวกรรมการสื่อสาร ไฟฟ้าอีเล็คทรอนิคส์ . กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ปิยะนุช สุจิต. (๒๕๕๑). การบริหารจัดการสถาบันบริการสารนิเ ทศ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องการสื่อสารกับนักศึกษา

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
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ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอนและผู้ช่วยสอน
- ผลการทากิจกรรมในระบบ e-leaning และกิจกรรมโครงงานที่มอบหมาย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การประเมินการสอนจากนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน รวมถึงสื่อและวิธีการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ประชุมกลุ่มย่อย
- ปรับปรุงสื่อการสอนใหม่
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี ตามเกณฑ์ของ สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน
***********************
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๒.๓ มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
๓.๑ มีทักษะการแสวงหาความรูต้ ลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง






๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
คุณลักษณะบัณฑิต
๑. คุณธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะ ๔. ด้านทักษะ
และจริยธรรม
ทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ





ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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๕.๒ ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

๔.๓ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

 

๔.๒ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก

๔.๑ มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ

๓.๒ มีทักษะการคิดแบบองค์รวม

๒.๒ มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในปัจจุบัน

 

๒.๑ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรูไ้ ด้
ตลอดชีวิต

๑.๔ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย

๑.๓ ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ และอดทน

รายวิชา
๑.๑ ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และ
เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการดาเนินชีวิต

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๕. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ




