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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

วิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 

2. จำนวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

4.ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง 
    อาจารย์ผู้สอน  

1) อาจารย์นิธิศ เสาแก้ว  กลุ่มเรียน N01 
2) อาจารย์กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า กลุ่มเรียน N02, N08, N17 
3) อาจารย์ปิยะบุษ ปลอดอักษร กลุ่มเรียน N03 
4) อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์ กลุ่มเรียน N04 
5) อาจารย์ณาตยาณี พรมเมือง กลุ่มเรียน N05, N12 
6) อาจารย์เอกลักษณ์ เจ้าแก้ว กลุ่มเรียน N06, N20 
7) อาจารย์สุรางคนางค์ เจริญรักษ์ กลุ่มเรียน N07 
8) อาจารย์ทิวาพร กลิ่นกล่อม กลุ่มเรียน N09 
9) อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ กลุ่มเรียน N10 
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง  กลุ่มเรียน N11, N16 
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจ เอ่ียมสะอาด กลุ่มเรียน N13 
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี กลุ่มเรียน N14 
13) อาจารย์จันทรา บุญวิชัย กลุ่มเรียน N18 
14) อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ กลุ่มเรียน N19 
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค กลุ่มเรียน K11 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)   
      ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)   
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9 พฤศจิกายน 2563 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนัก เห็นคุณค่า สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อชีวิตและสังคมอย่างรู้เท่าทัน (2.2, 3.2, 5.1) 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวางแผน สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง อ้างอิง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น และนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (3.1, 3.5, 4.2, 
5.4) 

1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.2) 

1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (1.2, 1.3) 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
  



3 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธิบายรายวิชา  

เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใช้แหล่งสารสนเทศ ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมิน
สารสนเทศ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การรู้เท่าทันสื่อ การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นำเสนอสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

 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 
 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ไม่มี 30 75 

 
ชือ่อาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์นิธิศ เสาแก้ว 

ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 081-438-4388   E-mail: ………………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 086-739-7898       E-mail: kanokvolt@hotmail.com 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
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ชื่ออาจารยใ์ห้คำปรึกษา อาจารย์ปิยะบุษ ปลอดอักษร 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 093-581-1927      E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข ์
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 095-469-8891   E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์ณาตยาณี พรมเมือง 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 081-084-0846      E-mail: nattayanee.pro@sru.ac.th 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์เอกลักษณ์ เจ้าแก้ว 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 087-468-5327      E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์สุรางคนางค์ เจริญรักษ์ 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 089-972-3928   E-mail: surangkanang.ca@gmail.com 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
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ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์ทิวาพร กลิ่นกล่อม 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 081-415-8892   E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 081-958-4481   E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 084-111-8459   E-mail: kanjana.phu@sru.ac.th 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจ เอี่ยมสะอาด 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 081-958-4394   E-mail: sukit@sru.ac.th 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 082-816-7633   E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
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ชื่ออาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์จันทรา บุญวิชัย 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 081-535-6773       E-mail: chantra.bun@gmail.com 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
 

ชือ่อาจารย์ให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์ 063-359-6566   E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
ชือ่อาจารย์ให้คำปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค 
ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์: 089-679-5965   E-mail: ……………………………………………………. 
Facebook: …………………………………………………….  ID Line: ……………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 
ทุกวันพุธ 13.00-16.30 น. สนทนา  หร ื อต ิ ดต ่ อทา ง โทรศ ั พท ์  ห รื อ 

Facebook หรือ Line 
 
 

 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้

แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้  
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.2  เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
 1.3  กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ สุจริต และตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

 

1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย การตรงต่อเวลา  
และเคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
สังคม 

2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาแสดงออกซึ่ง

การมีกิริยามารยาทที่ดีงาม ความกตัญญูกตเวที 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

4) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่สะท ้อนให ้ เห ็นถึง
คุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา และ
การอภิปรายร่วมกัน 

 

 

1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา  
และครบถ้วน 

2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน
ด้านมารยาท การแต่งกาย 

4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ ่งความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การไม่คัดลอกงานผู้อื่น 

5) ประเม ินจากผลการเข ้ าร ่ วมก ิจกรรมและ
ปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

2. ความรู้ 
 2 .2 ม ี ความร ู ้  คว าม เข ้ า ใจ ในบทบาทและ
ความสำค ัญของเทคโนโลย ีและประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
1) สอนโดยการบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่ให้ผู ้เร ียนศึกษาด้วย

ตนเองและจากประสบการณ ์
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษา 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรม

กลุ่ม 

 
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
2) ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ของ

รายวิชาที่เรียนในชั้นเรียน  
3) ประเมินจากชิ ้นงานที ่ผ ู ้ เร ียนสร้างสรรค์แล้ว

นำเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผน
ที่วางไว้ได้ของตนเองและส่วนรวม 
 3.2 สามารถแสวงหาความรู ้เพื ่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.5 สามารถคิดแบบองค์รวม 
 

 
1) มอบหมายงานที่ให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จาก

ห้องเรียน 
2) จัดกิจกรรมให้ผู ้เร ียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

3) จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนโดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 

4) สริมให้จ ัดกิจกรรมการเร ียนการสอนโดยส่งเ
ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม 

5) ให้ฝึกทักษะการวางแผนจากการทำกิจกรรมกลุ่ม  
6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่ม และ

สร้างสรรค ์
7) ให้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหาความรู้

ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
2) ประเมินจากชิ้นงานและผลการดำเนินการ 
3) ประเมินจากวิธีการและทักษะในแก้ปัญหาและ

ผลลัพธ์ที่ได ้
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญา

ของผู ้เร ียนตั ้งแต่ขั ้นตอน การสังเกต การตั้ง
คำถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า 

5) ประเม ินจากการนำเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห์ ส ังเคราะห์และประเมินค่าในกรณี
ตัวอย่าง 

6) ประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า 
เพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

7) ประเม ินความสำเร ็จของโครงการตามที ่ ได้
วางแผนไว้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.2 แสดงออกซ ึ ่ งภาวะผู ้นำ ผ ู ้ตามท ี ่ด ี  และ
สามารถทำงานเป็นทีม 
 

 
1) จัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีการหมุนเวียน

การเป็นผู้นำและผู้ตามในฐานะสมาชิกกลุ่ม 
2) กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจนภายในกลุ่ม 
3) กำหนดกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนแสดงออกซ ึ่งการมี

มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ และผู้ตาม 
ที่เหมาะสม 

   
1) ประเมินจากงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
2) นประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ ่งภาวะผู้ ำ ผู้

ตามท่ีด ีและความรับผิดชอบ 
3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุ่มเพ่ือน 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื ่อสาร การ
สืบค้นข้อมูล รวบรวมคัดกรอง วิเคราะห์ อย่างรู้เท่า
ทัน 
 5.2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
สถ ิต ิพ ื ้นฐานต่อการแก้ไขป ัญหาต่างๆ ได ้อย ่าง
สร้างสรรค ์

 5.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น
เนื้อหา และจัดทำพร้อมนำเสนองานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  

 

  
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึก

สารสนเทศพื้นฐานที่ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี 
จำเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลต ่าง  ๆ ในร ูปแบบที่
หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เพื ่อรวบรวม คัดกรอง 
วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสม
กับความต้องการและให้ความสำคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้
ข้อมูลจากสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5) ให้ผู้เรียนจัดทำและนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเหมาะสม 

  
 
1) การสอบปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการเลือกใช้สื่อและแสดงออกผ่านสื่อ

ที่เหมาะสม 
4) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 

  
 

 
 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยไม่นับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้  

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
 

4 1. แนะนำรายวิชาตาม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในส่วน
ของเนื ้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑ์การให้
คะแนน 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 1  
3. จัดกิจกรรม ICTs ใกล้ตัวคุณ ดังต่อไปนี้ 

1) สมัครใช้งาน Gmail และเข้าใช้งาน Google Classroom 
2) จัดหาข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก

เว็บไซต์ 
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 1 
5. ร่วมทำกิจกรรมประจำสัปดาห์  
6. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์  
 (1.2, 2.2, 3.2, 4.1) 

2 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

4 1. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนในสัปดาห์ ที่ 2 
2. การบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 2 
3. จัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ ICTs แต่ละด้านของนักศึกษาแบบ

บูรณาการ ดังนี้ 
1) นักศึกษาหา ICTs ใกล้ตัวและการประยุกต์ใช้งาน 
2) ศึกษาผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ ICTs  
3) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ICTs ในอนาคต 

4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 2 
5. การประยุกต์ใช้ google application 
6. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 

 (2.2, 2.5) 
3 แหล่งสารสนเทศ 4 1. ผู ้สอนบรรยายเน ื ้อหาประจำส ัปดาห ์ท ี ่  3 โดยใช้ เอกสาร

ประกอบการสอนประกอบ 
2. ผ ู ้สอนและน ักศ ึกษาเข ้าศ ึกษาและเร ียนร ู ้การใช ้แหล่ง

สารสนเทศของหอสมุดกลาง อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 3 
4. นักศึกษาทำกิจกรรมประจำสัปดาห์ 
5. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 

(3.1, 4.2) 
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4 อินเทอร์เน็ต 4 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 4 เรื่อง อินเทอร์เน็ต 
2. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 4 
3. ร่วมทำกิจกรรมประจำสัปดาห์ จ ัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

เกี่ยวกับ 
1) การประยุกต์ใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 
2) วิเคราะห์ถึงความสำคัญ ผลดี ผลเสียของอินเทอร์เน็ต  
3) กิจกรรมการสืบค้นอนาคตของการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 

4. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 
 (2.2, 4.2, 5.2) 

5 การประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

4 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 5 
2. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 5 
3. จัดกิจกรรม การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือสังคมอย่าง

สร้างสรรค์ 
4. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 

 (1.2, 2.2, 3.2, 3.4, 4.4) 
6 การรู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศ 
4 1. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนในสัปดาห์ ที ่6 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 6 
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  

1) การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อจากเว็บไซต์ 
2) การสืบค้นและวิเคราะห์ข่าวภัยร้ายการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 
3) การร่วมวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ Facebook ของเพื่อน

นักศึกษาในห้องเรียน 
4) การผลิตสื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

และอัปโหลดไว้บน YouTube 
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 6 
5. นักศึกษาแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 

 (2.2, 3.2, 5.1) 
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7 ความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4 1. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนในสัปดาห์ ที่ 7 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 7 
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ตระหนักเรื ่องความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างถูกต้อง และไม่สร้างความเดือนร้อน
ให้กับผู้อื่น 

2) การสืบค้นข้อมูลด้านการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) กิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 7 
5. นักศึกษาแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 

 (2.2, 2.4, 3.2)  
8 การสืบค้นสารสนเทศ

ด้วยระบบ OPAC และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

4 1. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนในสัปดาห์ที่ 8 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 8  
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 8 
4. นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมท้ายสัปดาห์ โดย 

1) ให้นักศึกษาค้นหางานวิจัยที่เก่ียวกับศาสตร์ที่นักศึกษาเรียน
คนละ 1 เรื่อง แล้วออกมานำเสนอ  

2) ให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลที ่นักศึกษาสนใจจากฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย คนละ 1 
เรือง แล้วนำมาสรุปเขียนเป็นรายงาน 

5. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 
 (3.2, 5.1) 

9 การสืบค้นสารสนเทศ
ผ่านกลไกการค้นหา
(Search Engine) 

4 1. ทบทวนความรู้สำหรับเนื้อหาในบทที่ 9 พร้อมอภิปรายซักถาม
หัวข้อที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ 

2. อภิปรายโดยตั้งประเด็นคำถาม และสุ่มถามผู้เรียนให้ตอบเพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่เรียน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ซักถามถึงเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ 

3. ให้ผู้เรียนอภิปรายกิจกรรมรายบุคคล ค้นคว้าเพิ่มเติมในคาบที่
ผ่านมาโดยวิเคราะห์การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ พร้อมส่งเอกสารที่ค้นคว้าในคาบเรียน 

4. ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสืบค้นเว็บไซต์ วิดีโอ รูปภาพและแผนที่ 
5. ให้ผู้เรียนตอบคำถามทบทวนบทที่ 9 

 (3.2, 5.1) 
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10 การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการ
ประเมินสารสนเทศ 

4 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. ผู ้สอนและนักศึกษาสนทนาแลกเปลี ่ยนความร ู ้ เก ี ่ยวกับ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินสารสนเทศได้ โดย 
ให้นักศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ ที ่เป็นได้ทั้ง
เว็บไซต์ที่ให้เนื้อหาข้อความ รูปภาพ สื่อวิดีโอ จากนั้นทำการ
ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดแบบองค์รวม จากสารสนเทศที่กำหนดให้ และ
นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ 

3. ทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 
 (3.3, 3.4, 3.5, 5.4) 

11 การศึกษาค้นคว้าและ
การเขียนรายงาน 

4 1. อาจารย์ผู้สอนชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนประจำสัปดาห์ที่ 
11 เรื่องการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน 

2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเรื่องการศึกษาค้นคว้าและการ
เขียนรายงาน 

3. ผู้เรียนวางโครงเรื่องรายงาน บันทึกการอ่าน และทำรายงาน
วิชาการ 1 เรื่อง 

4. อาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน
พร้อมสรุปเนื้อหา 

5. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ือทบทวนความรู้ 
 (3.1) 

12 การเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม 

4 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
2. ทดสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ถูกต้อง โดย ทำ

กิจกรรมประจำบทโดย จงเขียนบรรณานุกรม อย่างละ 1 
ตัวอย่าง จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
1) เว็บไซต์ 
2) วารสาร 
3) หนังสือ  
4) การประชุมทางวิชาการ 

3. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายสัปดาห์ 
 (1.3) 
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13 กฎหมายและจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 1. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนในสัปดาห์ 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 13 
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 13 
4. นักศึกษาร ่วมทำกิจกรรมท้ายส ัปดาห์โดยให้น ักศ ึกษา

แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน ให้ค้นหาข่าวจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แล้วให้สรุปข่าว และสรุป
มาตราที่ทำผิดและโทษที่ได้รับ และแนวทางการหลีกเลี่ยงการ
กระทำผิด ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน  

 (1.2, 1.3) 
14 การประยุกต์ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจำวัน 

4 1. แนะนำรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การให้
คะแนน 

2. ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการเรียนในสัปดาห์ 
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 14 ประกอบการ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. นักศึกษาปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 

ตามหัวข้อเนื้อหาที่กำหนด 
5. ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ที่ 14 
6. นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมท้ายสัปดาห์ 

 (2.5, 3.3, 5.2) 
15 การสร้างสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
นำเสนอ 

4 1. บรรยายเนื้อหาประกอบการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ 
3. นำเสนองาน 
4. สรุปเนื้อหา 
5. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท 

 (2.5, 3.1,4.2,5.2) 
16 นำเสนองาน 4 นักศึกษาจัดทำสื่อและนำเสนองานในชั้นเรียน (5.4) 
17 สอบปลายภาค 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*   วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน (%) 

1.2, 1.3 - เข้าชั้นเรียน 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 
- การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ 

1-16 10 

2.2, 3.1,3.2, 3.5,5.1,5.2 - สอบย่อย 1-16 15 
2.2, 3.1,3.2, 
4.2, 5.1,5.2,5.4 

- นำเสนอผลงาน 
- อภิปราย ตอบข้อซักถาม 
- รายงาน 

1-16 45 

2.2, 3.1,3.2, 3.5,5.1,5.2 - สอบปลายภาค 17 30 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำรา 
คณะผู้จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. (2560). เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี. 

 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
กอบแก้ว  โชติกุญชร และคนอ่ืน ๆ. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : แม็ค. 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระยะ 

พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย. สืบค้น 22 มีนาคม 2560, จาก http://www.mict.go.th/view/1/
สิ่งพิมพ์เผยแพร่. 

จุฑารัตน์  นกแก้ว. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์. 
ชญาภรณ์ กุลนิติ. (2553). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โอเดียน สโตร์. 
ไพรัช ธัชยพงษ์. (2548). การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศ. สืบค้น 3 เมษายน  2560, จาก 

 http://www.slideshare.net/nstda/ubiquitous-ict-2868437. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ  
Barry, M. L. et al. (2012). Brief History of the Internet. Internet Society. Retrieved April  

8, 2017, from http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-
history-internet. 

Behrouz, A. F. (2007). Data Communications and Networking 4th Edition.New york : McGraw-Hill. 
Kecik, A. (2012). Introduction to ICT. Retrieved April 10, 2017, from 

https://www.slideshare.net/kechieq/chapter-1introduction-to-ict. 
Skillsoft. (2016). Key Trends in Information and Communications Technology (ICT): 

A Look at 2016 and Beyond. Retrieved April 22, 2017, from  
http://blogs.skillsoft.com/learning-re-imagined/2016/02/key-trends-in-information-and-
communications-technology-ict-a-look-at-2016-and-beyond.html. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
- ประเมินผลการสอบ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา  

 

3. การปรับปรุงการสอน 
มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ผู ้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนด 
ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- สังเกตการณ์สอนโดยทีมผู้สอน 
- สัมภาษณ์ นักศึกษา 
- แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- การทวนสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยคณะกรรมการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นำผลที่ได้จากแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน มาร่วม

วางแผนและปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิผลต่อไป 
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หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง) 
 

ประธานคณะอนุกรรมการประจำรายวิชา 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันที่  9 พฤศจิกายน 2563 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เผือกคง) 

 

รูปแบบการบูรณนาการ เนื้อหารายวิชา 

(เช่น งานวิจัย โครงการ 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น) 

- 


