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รายละเอียดของรายวิชา 

 

 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา                         หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                                       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

หมวดที�  1  ข้อมูลโดยทั�วไป 

1.  รหัสและชื�อรายวชิา    

4000113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ 

 Information Technology for Learning 

2.  จาํนวนหน่วยกติ 

2(2-0-4)                

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารยค์ณินณัฏฐ ์โชติพรสีมา                       ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

2. อาจารยป์ระยทุธ สุระเสนา                             อาจารยผ์ูส้อน 

3. อาจารยณ์รงค ์ทองอิสาณ                               อาจารยผ์ูส้อน 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์ ในอรุณ        อาจารยผ์ูส้อน 

5. อาจารยก์าญจนา  ยลสิริธมั                             อาจารยผ์ูส้อน 

6. อาจารยพ์งษศ์กัดิ�   ศิริโสม                               อาจารยผ์ูส้อน 

7. อาจารยภ์คัจิรา ศิริโสม                                   อาจารยผ์ูส้อน 

8. อาจารย ์ดร.นฤพนธ ์ พนาวงศ ์                      อาจารยผ์ูส้อน 

9. อาจารยว์ิฑูร  สนธิปักษ ์                                อาจารยผ์ูส้อน 

10. อาจารยถ์ิรภทัร มีสาํราญ                                อาจารยผ์ูส้อน 

11. อาจารยธ์นพฒัน์ วฒันชยัธรรม                      อาจารยผ์ูส้อน 

12. อาจารย ์ดร.สมพร  พลูพงษ ์                          อาจารยผ์ูส้อน 

13. อาจารยว์ฒันาพร  วฒันชยัธรรม                    อาจารยผ์ูส้อน 

14. อาจารยภ์าสกร  วรอาจ                                   อาจารยผ์ูส้อน 

15. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา ขนักสิกรรม     อาจารยผ์ูส้อน 

มคอ. 3 
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16. อาจารยว์รชนนัท ์ชูทอง                                      อาจารยผ์ูส้อน 

17. อาจารยช์ยนัต ์นนัทวงศ ์                                     อาจารยผ์ูส้อน 

18. อาจารยเ์อกวิทย ์สิทธิวะ                                      อาจารยผ์ูส้อน 

19. อาจารยเ์อกสิทธิ�  สิทธิสมาน                                อาจารยผ์ูส้อน 

20. อาจารยด์นุวศั  อิสรานนทกุล                              อาจารยผ์ูส้อน 

21. อาจารยปั์ทมนนัท ์ อิสรานนทกุล                       อาจารยผ์ูส้อน 

22. อาจารยธ์นากร กิจสุขสกุล                                  อาจารยผ์ูส้อน 

5.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�................ชั�นปีที�............... 

6.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่ม ี

7.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

ไม่ม ี

8.  สถานที�เรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

9.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

         �� กรกฎาคม ���� 

 

 

หมวดที�  2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

1. รู้จกับทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชีวิตและสงัคมได ้

2. เพื�อใหเ้ขา้ใจความหมายและเห็นคุณค่าของสารสนเทศ และสามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ  

3. อธิบายเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้

4. เพื�อใหส้ามารถเลือกและนาํสารสนเทศไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. อธิบายเกี�ยวกบัจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 รายวิชานี� ไดป้รับปรุงเนื�อหาในรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
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หมวดที�  3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คาํอธบิายของรายวชิา 

           ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ บุคลากรและกระบวนการ ขอ้มูล

และสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์และสังคมออนไลน์ บริการแบบ

คลาวด์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรม 

 

2. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

2(2-0-4) 30 0 60  

 

- 

 

3. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

 ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

������� 1.      

2.      

3.      
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หมวดที�  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1.[] มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจคุณค่า

ของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประพฤติตนเป็น

แบบอยา่งที�ดีของสังคม บนพื�นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.บรรยายและยกตวัอยา่ง

กรณีศึกษาเกี�ยวกบัประเดน็

ทางจริยธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

2.บรรยายเกี�ยวกบักฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

3.กาํหนดใหผู้เ้รียนคน้ควา้ใน

ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง 

1. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ

นกัศึกษาที�เกิดขึ�นระหว่างการ

เรียนการสอน 

2. ประเมินจริยธรรม การเขา้ชั�น

เรียน และการแต่งกาย 

3. การส่งงานที�ไดรั้บมอบหมาย

โดยไม่คดัลอกผลงานผูอ้ื�น 

2.[ο] รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

สถาบนั ตระหนกั ซาบซึ� ง และเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมไทยหรือวฒันธรรม

นานาชาติ และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
 

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1.[] รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น สังคมไทย

และสังคมโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และสังคม และสามารถ

แสวงหาแนวทางควบคุมและดูแลความ

เปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมได ้

 

1.จดัการเรียนแบบใฝ่รู้ 

2.บรรยาย 

3.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

4.มอบหมายงาน 

โดยมีความรู้ที�ตอ้งไดรั้บ 

1.ตรวจผลงาน 

2.สอบเกบ็คะแนน 

3.สอบกลางภาค 

4.สอบปลายภาค 

2.[] มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุข

ภาวะของตนและปรับตวัใหด้าํรงอยูไ่ด้

อยา่งมีความสุขและพอเพียง ภายใต้

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ

ปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก 
 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 5 

 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1.[] สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้

ตลอดชีวิต เพื�อพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ได ้

มีการบรรยาย ฝึกทาํ

แบบฝึกหดัและการสืบคน้ 

รวมถึงมีการพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์นกัศึกษา

กบัเพื�อนในหอ้งเรียน เพื�อให้

เกิดทกัษะทางความคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และเป็น

การสร้างใหน้กัศึกษามีความ

กลา้แสดงออกทางความคิด

ของตนเพิ�มมากขึ�น 

1.สังเกตพฤติกรรมการทาํงาน 

2.ตรวจผลงาน 

2.[ ο ] สามารถคิดประเมินค่า และตดัสิน

ในการกระทาํอาศยัองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ที�ไดเ้รียนรู้ไปประยกุตแ์ละ

ปรับใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรคต์่อไป  

 

 

 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1.[ο] สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดท้ั�ง

ในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่มรวมทั�ง

มีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ 

1.แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม 

2.มอบหมายงานเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม 

3. แทรกประสบการณ์ของ

อาจารยใ์นระหว่างการสอน

โดยผ่านการเล่าเรื�องต่างๆ 

1.สังเกตพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

2.ประเมินจากการรายงานหรือ

ผลงาน 2.[] รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที�ของตนเอง

ทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และต่อสังคมใน

การเป็นพลเมืองที�มีคุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก 
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5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1.[ο]สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และใชเ้ป็นพื�นฐานในการ

แกปั้ญหาและการตดัสินใจใน

ชีวิตประจาํวนั 

1. บรรยาย 

2. มอบหมายงาน 

3. การสอนโดยการ

นาํเสนอขอ้มูลจากการ

คน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพื�อเป็น

ตวัอยา่งกระตุน้ใหน้กัศึกษา 

เห็นประโยชน์จากการใช้

เทคโนโลยใีนการจดัการ

สารสนเทศ เช่น การใช้

เครือข่ายทางสังคม  (Social  

Network)  อาทิ  face book,  

You tube, Blog เป็นตน้ 

1. ประเมินจากรายงานและ

ความสามารถในการนาํเสนอ

ผลงาน 

2. การมีส่วนร่วมและแสดงความ

คิดเห็นในชั�นเรียน 2.[ο]สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารได้

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.[]สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสืบคน้ขอ้มูลเพื�อการแสวงหาความรู้ 

รู้เท่าทนัและเลือกสรรสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

หมวดที�  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์

ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

แนะนาํรายวิชา แนะนาํ

ผูส้อนและรายละเอียดของ

วิชา การวดัและประเมินผล 

แลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

บทที�  1 บทนํา 

1.1 ประวตัิของคอมพิวเตอร์ 

1.2 ยคุของคอมพิวเตอร์ 

1.3 องคป์ระกอบของระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 

 

2 - �.แนะนาํ และอธิบาย 

เกี�ยวกบัรายวิชา 

�.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.การบรรยาย 
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2 

 

บทที�  1 บทนํา (ต่อ) 

1.4 สารสนเทศ 

1.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

แบบฝึกหัดบทที� 1 

บทที�  2 ฮาร์ดแวร์ 

2.1 ความหมายของ

ฮาร์ดแวร์ 

�.� ประเภทของฮาร์ดแวร์ 

2.3 องคป์ระกอบของ

ฮาร์ดแวร์ 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.มอบหมายงาน 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 

 

3 

 

บทที�  2 ฮาร์ดแวร์ (ต่อ) 

2.4 Smart Devices 

2.5 วิธีการเลือกซื�อ

คอมพิวเตอร์ 

2.6 การดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ 

2.7 แนวโนม้ฮาร์ดแวร์ใน

อนาคต 

แบบฝึกหัดบทที� 2 

บทที�  3 ซอฟต์แวร์ 

3.1 ความหมายของ

ซอฟตแ์วร์ 

3.2 ระบบปฏิบตัิการ  

3.3 ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.มอบหมายงาน 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 

 

4 

 

บทที�  3 ซอฟต์แวร์ (ต่อ) 
3.4 ประเภทของซอฟตแ์วร์ใน

มุมมองของการจดัจาํหน่ายและ

เผยแพร่ 

3.5 แนวโนม้ของการใชง้าน

ซอฟตแ์วร์ในอนาคต 

แบบฝึกหัดบทที� 3 

สอบเก็บคะแนน 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.มอบหมายงาน 

5.สอบเกบ็คะแนน 

 

 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 

4.สอบเกบ็

คะแนน 
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บทที�  4 ความรู้เบื�องต้นของ

ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

4.1 ความหมายและ

วตัถุประสงคข์องระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.2 ประเภทของระบบ

เครือข่าย 

4.3 ระบบเครือข่ายแลน 

4.4 องคป์ระกอบของ

เครือข่าย 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 
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บทที�  4 ความรู้เบื�องต้นของ

ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์(ต่อ) 

4.5 การทาํงานของ

คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 

4.6 เทคโนโลยเีครือข่าย

อื�นๆ 

แบบฝึกหัดบทที� 4 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.มอบหมายงาน 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 
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บทที�  5 บุคลากรทาง

คอมพิวเตอร์และ

กระบวนงาน 

5.1 บุคลากรทาง

คอมพิวเตอร์   

5.2 กระบวนงาน 

แบบฝึกหัดบทที� 5 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.มอบหมายงาน 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 

 

� สอบกลางภาค 

� 

 

บทที�  6 ข้อมูลและ

สารสนเทศ 

6.1 ความหมายของขอ้มูล 

สารสนเทศ และระบบ

สารสนเทศ 

6.2 ลาํดบัชั�นและหน่วยวดั

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 
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ขนาดขอ้มูล 

6.3 ประเภทของระบบ

สารสนเทศ 

 

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

�� บทที�  6 ข้อมูลและ

สารสนเทศ (ต่อ) 

6.4 ฐานขอ้มูลและการ

สืบคน้ขอ้มูล 

6.5 การประยกุตใ์ช้

สารสนเทศในชีวิติ

ประจาํวนั 

6.6 แนวโนม้การใช้

สารสนเทศในอนาคต 

แบบฝึกหัดบทที� 6 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

�.มอบหมายงาน 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 
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บทที�  7 อินเทอร์เน็ต และ

บริการออนไลน์ 

7.1 อินเทอร์เน็ต  

7.2 บริการออนไลน์  

7.3 บริการประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ 

7.4 แนวโนม้ของเทคโนโลยี

ในอนาคต 

แบบฝึกหัดบทที� 7 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

�.มอบหมายงานให้

คน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพื�อ

เป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้

นกัศึกษา เห็น

ประโยชน์จากการใช้

เทคโนโลยใีนการ

จดัการสารสนเทศ เช่น 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 

4.นาํเสนอ

ผลงาน 
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การใชเ้ครือข่ายทาง

สังคม  (Social  Network)  

อาทิ  face book,  You 

tube, Blog เป็นตน้ 

12 
 

บทที� 8 ความมั�นคงในการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8.1 ความหมายของความ

มั�นคงในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8.2 แนวคิดหลกัของความ

มั�นคงปลอดภยัของ

คอมพิวเตอร์ 

8.3 ภยัคุกคามต่อความ

มั�นคงในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 
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บทที� 8 ความมั�นคงในการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ต่อ) 

8.4 การรักษาความมั�นคงใน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8.5 มาตรฐานความมั�นคงใน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8.6 แนวโนม้ของความ

มั�นคงในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แบบฝึกหัดบทที� 8 

2 - 1.บรรยายโดยจดัการ

เรียนแบบใฝ่รู้ 

2.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

�.มอบหมายงาน 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 
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บทที�  9 จริยธรรม และ

กฎหมายทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

9.1 จริยธรรมและกฎหมาย 

9.2 จริยธรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์และ

2 - �. บรรยายและ

ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา

เกี�ยวกบัประเดน็ทาง

จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 11 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9.3 กฎหมายทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9.4 กฎหมายเกี�ยวกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

2.บรรยายเกี�ยวกบั

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

3.คน้ควา้ในประเดน็ที�

เกี�ยวขอ้ง 

4.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

5.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

15 

 

บทที�  9 จริยธรรม และ

กฎหมายทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ต่อ) 

9.5 กฎหมายใหค้วาม

คุม้ครองทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

9.6 ผลงานที�ไม่ถือว่ามี

ลิขสิทธิ�  

9.7 การใชง้านลิขสิทธิ� ที�เป็น

ธรรมในการเรียนการสอน 

9.8 การใชง้านลิขสิทธิ� แต่ละ

ประเภท  

แบบฝึกหัดบทที� 9 

2 - �. บรรยายและ

ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา

เกี�ยวกบัประเดน็ทาง

จริยธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

2.บรรยายเกี�ยวกบั

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

3.คน้ควา้ในประเดน็ที�

เกี�ยวขอ้ง 

4.วิเคราะห์กรณีศึกษา 

5.พูดคุยแสดงความ

คิดเห็นระหว่าง 

1.สไลดก์าร

สอน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

3.แบบฝึกหดั 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 12 

 

นกัศึกษากบัอาจารย ์

นกัศึกษากบัเพื�อนใน

หอ้งเรียน 

�.แทรกประสบการณ์

ของอาจารยใ์นระหวา่ง

การสอนโดยผ่านการ

เล่าเรื�องต่างๆ 

7.มอบหมายงาน 

16 นาํเสนองาน (ข่าวสาร 

ความรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

2 - นาํเสนองานรายกลุ่ม

หรือรายบุคคล 

1.สไลดก์าร

นาํเสนองาน 

2.เอกสาร

ประกอบการ

นาํเสนองาน 

 

     ��         สอบปลายภาค 

 

 

2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้

ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจคุณค่า

ของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม และประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งที�ดีของสังคม 

(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค:์ ความ

พอเพียง ซื�อสัตยสุ์จริต มีระเบียบ

วินยั รับผิดชอบ     มุมานะ ขยนั 

อดทน ใฝ่รู้ สู้งาน จิตสาธารณะ และ

วุฒิภาวะทางอารมณ์) 

2. รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

สถาบนั  ตระหนกั ซาบซึ� ง และเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมนานาชาติ  และมี

จิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

1.ประเมินจริยธรรม 

การเขา้ชั�นเรียน 

และการแต่งกาย 

(และอื�น ๆ) 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20% 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 13 

 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้

ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

2 ความรู้ 1. รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น สังคมไทย

และสังคมโลก  เขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และสังคม และสามารถ

แสวงหาแนวทางควบคุมและดูแล

ความเปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมได ้

2. มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุข

ภาวะของตนและปรับตวัให้

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและ

พอเพียงภายใตส้ังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครองตามแบบ

วิถีไทยและวิถีโลก 

1.สอบเกบ็คะแนน 

2.สอบกลางภาค 

3.สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที� 

4,8 และ 17 

60% 

3 ทกัษะทาง

ปัญญา  

1. สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้

ตลอดชีวิต เพื�อพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง ในการสร้างประโยชน์ต่อ

สังคมได ้

2. สามารถคิดอยา่งเป็นระบบแบบ

องคร์วม เขา้ใจปัญหา แกปั้ญหาได ้

และสามารถคิดวิเคราะห์ 

วิพากษว์จิารณ์ และแสวงหาเหตุ

ผลได ้

1.แบบฝึกหดั ตลอดภาค

การศึกษา 

5% 

4 ทกัษะ

ความสัมพนั

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ  

1. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดท้ั�ง

ในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม 

2. รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที�ของ

ตนเองทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และต่อ

สังคม 

1.งานที�ได้

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื�อสาร และ

การใช้

1. สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขได้

อยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพื�นฐาน

ในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ

ในชีวิตประจาํวนั 

2. สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร

1.แบบฝึกหดั ตลอดภาค

การศึกษา 

5% 
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กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้

ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื�อการแสวงหา

ความรู้ รู้เท่าทนัและเลือกสรร

สารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

หมวดที�  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั      

  คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการเรียนรู้. มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค.์ 2559. 

2. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

       สุพรรษา ยวงทอง.  ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ.  กรุงเทพ :  

โปรวิชั�น, 2557.  

3. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

 - 

 

 

หมวดที�  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

▪ สนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั 

▪ สุ่มประเด็นสาํคญัสอบถามความคิดเห็นเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

▪ ใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนช่วงกลางภาคเรียน 

▪ รับฟังความคิดเห็นผา่นอีเมลของอาจารยผ์ูส้อน 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

▪ สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนตลอดภาคเรียน 

▪ ทดสอบวดัผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีของผูเ้รียนระหว่างเรียน 

▪ สงัเกตพฤติกรรมการนาํเสนอผลงานของผูเ้รียนระหว่างเรียน 
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3.  การปรับปรุงการสอน 

▪ จดักิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

▪ เวลาในการทาํแบบฝึกหดั/ใบงานในแต่ละคาบเรียนมีเวลาใหน้อ้ย ผูเ้รียนตอ้งฝึกคิดการจดัการเวลา

ในการทาํดว้ยตวัเองใหดี้ ควรทาํนอกเวลาเรียนเพิ�มเติม 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

▪ ตรวจสอบความรู้ผูเ้รียนอยา่งสมํ�าเสมอโดยการสอบถามและใหอ้อกมานาํเสนอ/อภิปรายหนา้ชั�น

เรียนระหว่างเรียน 

▪ ตรวจสอบความรู้ผูเ้รียนโดยการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสมัภาษณ์หลงัจากส่งผลการเรียนแลว้  

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

▪ นาํเสนอวิธีการเรียนการสอนดว้ยเทคนิคแบบ Active Leaning / Active Teaching โดยการเสริมแรง

เพื�อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน  

▪ มีการทดสอบมากกว่า 1 ครั� งเพื�อเป็นการกระตุน้การทบทวนและความเขา้ใจในเนื�อหาบทเรียน 
 

 


