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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา GES ๑๑๐๑ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสารและการเรียนรู้
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการขนส่ง/การจัดการธุรกิจค้าปลีก(พิเศษ)
คณะ/วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

GES ๑๑๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
Information Technology for Learning and Communication

๒. จานวนหนววยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาทั่วไป

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน

๕. สถานที่ติดตวอ
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้

อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ
อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

ห้อง ๒๑๐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / E- Mail: mix9001@gmail.com

๒/๒๕๕๘ / ชั้นปีที่ ๑-๒
ประมาณ ๑๒๐ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากวอน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
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รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/การจัดการขนส่ง/การจัดการธุรกิจค้าปลีก(พิเศษ)
คณะ/วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ๙. สถานที่เรียน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลวาสุด

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวดที่ ๒ จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุวงหมายของรายวิชา

เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การ แนวคิ ด ของระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งมีทักษะในการสืบค้น การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการแสวงหาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศอื่น ๆ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวในการสืบค้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ จากระบบ
สารนิเทศห้องสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศการจัดเก็บสารสนเทศบนระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ ระบบมัลติมีเดีย และการ
เรียนรู้สังคมในยุคข่าวสารข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา

หลักการและความสาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้น การสร้างสารนิเทศ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร
และการเรียนรู้
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตวอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐
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๓. จานวนชั่วโมงตวอสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแกวนักศึกษาเป็นรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อนจานวน ๓ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ห้อง ๒๑๐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๖-๑๕๗-๘๗๐๒
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) mix9001@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line: mix9001

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน บุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความ ซื่อสัตย์ในการเขียน
โปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตรดังนี้
 (๑) ใช้ดลุ ยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และกฎเกณฑ์ทางสังคม เพื่อจัดการปัญหาทาง คุณธรรม
จริยธรรม
 (๒) มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างทีด่ ีเข้าใจตนเอง ผู้อนื่ และเข้าใจ
วิวัฒนาการสังคมโลก
๑.๒ วิธกี ารสอน
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การขาดจริยธรรมที่ดีในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดย การลักลอบ
เข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์นนั้ โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทาผิดกฏหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(๒) มอบหมายงาน หรือ โครงงานให้นักศึกษาจัดทาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมุง่ เน้น ให้นักศึกษา
ตระหนักถึง ความซื่อสัตย์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ โดยไม่ลอกเลียนแบบ
(๓) อภิปรายกลุม่
(๔) กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
(๕) การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมในชั้นเรียน สื่อและเทคโนโลยี
๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) พิจารณาจากพฤติกรรมความรับผิดชอบการเข้าชั้นเรียน การทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และการ
ตรงต่อเวลา
(๒) การทากิจกรรมในระบบ E-Learning และการทารายงาน และการอ้างอิงเอกสาร
(๓) ประเมินผลการจัดทาโครงงานทีม่ อบหมาย

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
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 (๑) มีความรู้ต่อการดาเนินชีวติ
 (๒) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน
 (๓) ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ

๒.๒ วิธกี ารสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานรายบุคคลและรายกลุม่ การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์ การยกตัวอย่าง
จากกรณีศึกษา การนาเสนอโครงงาน และมอบหมายให้ค้นคว้าหลักการและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ทดสอบประจาหน่วย สอบวัดความรู้รายวิชา ด้วยข้อสอบที่เน้นวัดหลักการและทฤษฎี
(๒) ประเมินจากการนาเสนอผลงานจากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
 (๑) ทักษะการแก้ปัญหา
 (๒) การคิดเชิงสร้างสรรค์
 (๓) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้
๓.๒ วิธกี ารสอน
(๑) มอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลงาน
(๒) อภิปรายกลุม่
(๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนาเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสม
๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) สอบกระตุน้
(๒) สอบวัดความรู้โดยเน้นข้อสอบทีม่ ีการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดใน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) ประเมินผลการจัดทาโครงงานทีม่ อบหมาย
(๔) การสะท้อนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีบทบาทที่เหมาะสมในการท างานกลุ่ม และใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์
 (๒) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ ฐานของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๒) มอบหมายงานทัง้ รายกลุม่ และรายบุคคล
(๓) บรรยาย โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกตัวอย่างการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
หลากหลาย

๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลพฤติกรรมจากกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม
(๒) ประเมินผลจากรายงานและโครงงานของนักศึกษา
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ศึกษาค้นคว้าและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
 (๑) เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสม เพือ่ ศึกษาและ ทาความ
เข้าใจในประเด็นปัญหา
 (๒) ศึกษาค้นคว้าและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
 (๓) ใช้ทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการ น าเสนอที่
เหมาะสมกับกลุม่ บุคคลที่แตกต่างกันได
๕.๒ วิธกี ารสอน
(๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E-learning แล้ว วิเคราะห์พร้อม
กับนาเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
(๒) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
๕.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) ประเมินจากการจัดทารูปแบบรายงาน และการใช้สอื่ เทคโนโลยี
(๒) ประเมินจากการเขียนรายงาน การสรุป และเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนารายวิชา GES1101 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและการ
เรียนรู้
- แนวปฏิบัตใิ นการเรียนการสอน
- ระบบ E-Learning ประจารายวิชา
- กิจกรรมการเรียนรู้และโครงงาน
- การวัดและประเมินผล

จานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
ชี้แจงแผนการสอนประจารายวิชา
- คู่มอื นักศึกษา
- หนังสือรายวิชา GES1101
- เว็บไซต์ระบบ E-Learning
- ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ และ
โครงงาน
- การส่งการบ้าน

ผู้สอน
อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

หน้า | ๕
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/การจัดการขนส่ง/การจัดการธุรกิจค้าปลีก(พิเศษ)
คณะ/วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

- การติดต่อและการสื่อสาร
๒-๓

บทที่ ๑ ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์
- ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์

๖

๔-๕

บทที่ ๒ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- ความหมายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
- ซอฟต์แวร์ระบบ
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์
- ภาษาคอมพิวเตอร์

๖

๖

บทที่ ๓ การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
- ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
และระบบเครือข่าย
- ตัวกลางการสื่อสาร
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย

๓

๗

บทที่ ๔ การใช้งานอินเทอร์เน็ต

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
- สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล์
1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
2. ผู้สอนสรุปหลักการ แนวคิด ของ
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทาแบบทดสอบกระตุน้
4. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่ายสังคม
5. การจัดทาโครงงาน
1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
2. ผู้สอนสรุปหลักการแนวคิดของ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง การ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ในงานด้านต่างๆ
3. นักศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ในงานด้าน ต่าง ๆ
4. ทาแบบทดสอบกระตุน้
5. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่ายสังคม
1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
ความสาคัญของผลลัพธ์การ เรียนรู้
2. บรรยายและสรุปหลักการ แนวคิด
ตามเนื้อหาสาระการ เรียนรู้
3. ผู้เรียนแต่ละคนตั้งคาถาม เพื่อสุม่
ถามเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย ตามเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ผู้สอนกาหนด
4. ทาแบบทดสอบกระตุน้
5. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่ายสังคม
1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก

หน้า | ๖
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/การจัดการขนส่ง/การจัดการธุรกิจค้าปลีก(พิเศษ)
คณะ/วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัปดาห์ที่

๘
๙-๑๐

หัวข้อ/รายละเอียด
เบือ้ งต้น
- ความรู้ทั่วไปและประโยชน์ของ การ
ใช้อนิ เทอร์เน็ต
- การใช้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งาน Social network
- พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
- ผลกระทบจากการใช้อนิ เทอร์เน็ต
สอบกลางภาค
บทที่ ๕ การสืบค้นสารนิเทศและ
แสวงหาความรู้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
สารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์
- การสืบค้นสารสิเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
- ฐานข้อมูลสารนิเทศ
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จานวน
(ชม.)

๖

๑๑-๑๒

บทที่ ๖ ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
- ฐานข้อมูล
- ระบบสารสนเทศ

๖

๑๓-๑๔

บทที่ ๗ ความมัน่ คง กฎหมาย และ
จริยธรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
- ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ
ของความมั่นคง

๖

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
ตะลพ
2. ผู้สอนสรุป หลักการ แนวคิด
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง
ขั้นตอน เทคนิค การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
3.ทาแบบทดสอบกระตุน้
4. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่าย สังคม

1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
2. ผู้สอนสรุป ขั้นตอน เทคนิค และ
กระบวนการสืบค้น และการ แสวงหา
ความรู้ ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์และ
Search Engine
3. ทาแบบทดสอบกระตุน้
4. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่าย สังคม
1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
2. ผู้สอนสรุป หลักการ แนวคิด และ
กระบวนการของระบบ ฐานข้อมูลและ
การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศ
ตามรูปแบบที่กาหนด
4. ทาแบบทดสอบกระตุน้
5. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่ายสังคม
1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
2. ผู้สอนสรุป หลักการ แนวคิด และ
กระบวนการของความมั่นคง กฎหมาย

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ตะลพ
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง

หน้า | ๗
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/การจัดการขนส่ง/การจัดการธุรกิจค้าปลีก(พิเศษ)
คณะ/วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัปดาห์ที่

๑๕-๑๖

๑๗

หัวข้อ/รายละเอียด
- หลักการเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
- แนวโน้มของเทคโนโลยี สารสนเทศที่
ส่งผลกระทบต่อ จริยธรรม
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศกับพฤติกรรมที่ขัดต่อ
จริยธรรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม
สังคม และการเมือง
บทที่ ๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่ง
อนาคต
- เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม และ
เครือข่าย
- เทคโนโลยีทางด้านกราฟิกส์และ
มัลติมีเดีย
- เทคโนโลยีทางด้านหุน่ ยนต์
- เทคโนโลยีทางด้านการแสดงผล
- เทคโนโลยีแห่งอนาคต
สอบปลายภาค

จานวน
(ชม.)

๖

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
และจริยธรรมทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ผู้สอนสรุป เนือ้ หากฎหมาย และ
จริยธรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ทาแบบทดสอบกระตุน้
5. การแสดงความคิดเห็นและ มีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่าย สังคม

1. ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ
อาจารย์วราภรณ์ วิมุก
ความสาคัญของผลลัพธ์การเรียน
ตะลพ
2. ผู้สอนสรุป หลักการของ เทคโนโลยี อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง
แบบต่างๆ
3. ผู้สอนสรุป การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ทาแบบทดสอบกระตุน้
5. การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมบนระบบเครือข่าย สังคม

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓
๒.๑, ๒.๒, ๒.๓
๓.๑, ๓.๓
๔.๑, ๔.๒, ๔.๔
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓

- การทดสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๘
๑๗

สัดสววน
ของการประเมินผล
๓๐%
๓๐%

กิจกรรมโครงงานและการทางานกลุม่ ตามที่

ตลอดภาค

๓๐%

วีธกี ารประเมินผลการเรียนรู้
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๒.๑, ๒.๒, ๒.๓
๓.๑, ๓.๓
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มอบหมาย

การศึกษา

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน
- สังเกตจากการอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- สังเกตจากการมีส่วนรวมในการทางาน

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

หมวดที๖่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

- การสังเกตการณ์สอนของผู้รว่ มทีมการสอนและผู้ช่วยสอน
- ผลการทากิจกรรมในระบบ e-Leaning และกิจกรรมโครงงานที่มอบหมาย
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การประเมินการสอนจากนักศึกษา
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๓. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน รวมถึงสื่อและวิธีการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ประชุมกลุ่มย่อย
- ปรับปรุงสื่อการสอนใหม่

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปีตามเกณฑ์ของ สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน

***********************
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูวรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ความรับผิดชอบรอง

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหววางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ความรู้

 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อรายวิชา
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การเรียนรู้
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and Communication
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