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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 นี้   
ได้เรียบเรียงข้ึนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 

เอกสารเล่มนี้  ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้  15  สัปดาห์ ได้แก่ การปฐมนิเทศ 
แนะนํารายวิชา แนวการเรียนการสอน บทนํา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
หลักการทํางาน การแบ่งประเภท ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต 
หลักการทํางาน การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น 
เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคต สรุปเนื้อหาและรวบยอดความคิด ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเรื่องท่ีสอน
จากเอกสาร หนังสือ ตํารา หรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก หวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงอํานวย
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร หากท่านท่ีนําไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

        บรรพต พิจิตรกําเนิด 
                1 เมษายน 2557   
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แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา (ตาม มคอ.3) 
 
รายวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) Information Technology 
รหัสวิชา   4000111 
จํานวนหน่วยกิต  3 (3-2-2) ช่ัวโมง     
เวลาเรียน    บรรยาย 45 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาองค์ประกอบ บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการ
สืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 
 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด องค์ประกอบ บทบาท 

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
รวมถึงเข้าใจหลักการจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ รวมถึงหลักการท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมใน
ชีวิตประจําวัน และวิธีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม  

 

เน้ือหา 
แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 1    

แนะนํารายวิชา                  3 ชั่วโมง 
หัวข้อหลัก ปฐมนิเทศรายวิชา  
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 แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 2    
บทท่ี 1 บทนํา                3 ชั่วโมง   
หัวข้อหลัก บทนํา 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 3    
บทท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        3 ชั่วโมง    
หัวข้อหลัก เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 4    
บทท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        3 ชั่วโมง   

 หัวข้อหลัก เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 
แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 5    

บทท่ี 3 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล    3 ชั่วโมง    
หัวข้อหลัก เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 6    
บทท่ี 4 อินเทอร์เน็ต      3 ชั่วโมง   
หัวข้อหลัก หลักการทํางานของอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 7    
บทท่ี 4 อินเทอร์เน็ต      3 ชั่วโมง   
หัวข้อหลัก การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 8    
บทท่ี 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์        3 ชั่วโมง    
หัวข้อหลัก ประเภทและการประยุกต์ใช้งาน 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 9    
บทท่ี 6 ฐานข้อมูลและการสืบค้น     3 ชั่วโมง    
หัวข้อหลัก แนวคิด การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 10   
บทท่ี 7 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ 3 ชั่วโมง  
หัวข้อหลัก การจัดการความรู้  

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 11   
บทท่ี 7 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ 3 ชั่วโมง    
หัวข้อหลัก ระบบสารสนเทศ 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 12   



3 
 

บทท่ี 8 กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัย...  3 ชั่วโมง  
 หัวข้อหลัก กฎหมาย จริยธรรม และการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์  
แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 13   

บทท่ี 9 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3 ชั่วโมง 
หัวข้อหลัก การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 14   
บทท่ี 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 3 ชั่วโมง  
หัวข้อหลัก แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับตัว 

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 15   
สรุปเนื้อหา       3 ชั่วโมง  
หัวข้อหลัก สรุปเนื้อหาและรวบยอดความคิด 

 
วิธีสอนและกิจกรรม (ตาม มคอ.3) 
วิธีการสอน 

1. ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน 
2. อาจารย์สอนแบบบรรยาย และใช้สื่อประกอบการบรรยาย และทบทวนเนื้อหา 
3. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาและ

เป็นกระแสท่ีน่าสนใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้รับในการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนําเสนอโครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล วิธีประเมินสารสนเทศ ระบุ
สารสนเทศท่ีต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือนําสารสนเทศไปใช้ และเขียนรายงาน 

5. นักศึกษาจัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

6. การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาร่วมนําเสนอประสบการณ์
ปัญหาท่ีได้พบเห็นจากบุคคลใกล้ตัว หรือข่าว แล้วนําเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

7. แนะนําการใช้งานเว็บไซต์ อีเมล ฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงบริการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้วให้นักศึกษา
แนะนําตนเองผ่าน Facebook หรือ สังคมออนไลน์ เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษา
และสร้างความไว้วางใจแก่กัน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเขียนสะท้อนความดีของตนเองผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเคารพตนเอง ให้เพ่ือนนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือชื่นชมความดีของเพ่ือนและสร้างความร่วมมือในการทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายร่วมกัน 



4 
 

8. อาจารย์กํากับดูแลนักศึกษาอย่างจริงจังและใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ให้นักศึกษา
เรียนรู้จากการปฏิบัติจากใบงานตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

9. ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน 
 
กิจกรรม 

ดําเนินการมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล แนะนําวิธีการประเมินสารสนเทศ 
แนะนําการคัดเลือกและระบุสารสนเทศท่ีต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือนําสารสนเทศไป
ใช้ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเครือข่ายสารสนเทศของกิจกรรมการนําสารสนเทศท่ี
ค้นคว้าได้ไปเขียนรายงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาและเป็นกระแสท่ีน่าสนใจ การประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีได้รับในการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
นําเสนอโครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เปิดโอกาส
ให้มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและบทเรียนท่ีสอน การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และช่องทาง
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยอาจารย์กํากับดูแลนักศึกษาอย่างจริงจังและใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจากใบงานตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
  
สื่อการเรียนการสอน (ตาม มคอ.3) 

1. สไลด์ประกอบการสอน  
2. เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
4. ฐานข้อมูลออนไลน์    

 

การวัดและประเมินผล (ตาม มคอ.3) 
1. การวัดผล  (คือการกําหนดตัวเลขหรือคะแนนดิบ) 

  1.1 คะแนนระหว่างภาครวม     ร้อยละ 60 
   1.1.1 แนะนําข้อมูลส่วนตัว    ร้อยละ 5 
   1.1.2 ค้นหาคุณสมบัติของอุปกรณ์ IT   ร้อยละ 5 
   1.1.3 การใช้ระบบงานทะเบียน    ร้อยละ 5 
   1.1.4 การส่งอีเมล์ของสวนดุสิต    ร้อยละ 5 
   1.1.5 สืบค้นฐานข้อมูลของสวนดุสิต   ร้อยละ 5 
   1.1.6 แบบฝึกหัด     ร้อยละ 10 
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   1.1.7 การเข้าชั้นเรียน     ร้อยละ 5 
   1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม    ร้อยละ 40 
   1.2.1 สอบปลายภาค     ร้อยละ 40 
 
2. การประเมินผล   

  แบบอิงเกณฑ์ 
ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ค่าระดับคะแนน 

A 90-100 4.00 
  B+ 85-89 3.50 
B 75-84 3.00 

  C+ 70-74 2.50 
C 60-69 2.00 

  D+ 55-59 1.50 
D 50-54 1.00 
E 0-49 0.00 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 1 

 

หัวข้อเร่ือง แนะนํารายวิชา 
 
รายละเอียด 
     แนะนํารายวิชา สรุปขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. แนะนําหนังสือท่ีใช้ประกอบการเรียน 
2. แนะนํารายวิชาด้วยสื่อ  PowerPoint 
3. ทดสอบก่อนเรียน 

 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint แนะนํารายวิชา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจในภาพรวมของเนื้อหารายวิชา 
1.2 สามารถเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน 
1.3 ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การทดสอบก่อนเรียน 
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  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 70 
3.2 การทดสอบก่อนเรียน   ร้อยละ 30  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. แนะนําขอบข่ายของเนื้อหารายวิชา 
2. แนะนําการวัดผล 
3. แนะนําการประเมินผล 
4. แนะนําแหล่งสารสนเทศเพ่ือช่วยการค้นคว้า 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 2 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 1 บทนํา 
 
รายละเอียด 
     ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมาย 
องค์ประกอบ บทบาทของสื่อใหม่ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวโน้มและบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. มอบหมายงานเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
3. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนดุสิต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจในความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 สามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจําวัน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
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2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๐ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๐ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

4. ประโยชน์และความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 3 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
รายละเอียด 
     ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์  
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้อยู่ใน

ชีวิตประจําวัน 
3. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์  
1.2 เลือกประเภทของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 
1.3 สามารถบํารุงรักษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
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  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 
3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
4. หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
5. องค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๐ Hardware 
๐ Software 
๐ Peopleware 
๐ Data/Information 
๐ Procedure 
6. การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ 
7. การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 4 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 3 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 
 
รายละเอียด 

   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบการ
สื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื่อสารบน
ระบบเครือข่าย ทิศทางของการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ประเภทของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย 
มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของเครือข่าย การ
ประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้อยู่ใน

ชีวิตประจําวัน 
3. มอบหมายงานเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับการประยุกต์ระบบเครือข่ายการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
4. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  
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1.1 เข้าใจหลักการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
1.2 เข้าใจมาตรฐานการสื่อสารท้ังเครือข่ายมีสายและไร้สาย 
1.3 เลือกประยุกต์เครือข่ายการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
  
1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
2. องค์ประกอบของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ 
3. อุปกรณ์พ้ืนฐานในการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ 
4. ประโยชน์ของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ 
5. รูปแบบของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ 
6. ประเภทของระบบเครือข่าย 
7. มาตรฐานของระบบเครือข่าย 
8. บริการเก่ียวกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 5 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 4 อินเทอร์เน็ต 
 
รายละเอียด 
     ประวั ติความเป็นมาและพัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต หลักการทํางานของ
อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต 
 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับบริการของอินเทอร์เน็ต 
3. มอบหมายงานเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากการใช้

งานอินเทอร์เน็ต 
4. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจหลักการทํางานของอินเทอร์เน็ต  
1.2 ทราบองค์ประกอบและมาตรฐานของอินเทอร์เน็ต  
1.3 เลือกประยุกต์เครือข่ายการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
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2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
2. ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
3. พัฒนาการของเว็บ 
4. หลักการทํางานของอินเทอร์เน็ต 
5. ระบบโดเมนเนม 
6. เว็บบราวซ์เซอร์ 
7. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
8. การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต 
9. การสร้าง URL Shortener 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 6 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
รายละเอียด 
    แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ให้และ
ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์
กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. นําเสนอเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน 
3. มอบหมายงานเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากการใช้

งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
4. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจคุณลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์  
1.2 สามารถเลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
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2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. ความเป็นมาของสังคมออนไลน์ 
2. องค์ประกอบของสังคมออนไลน์ 
3. ประเภทของสังคมออนไลน์ 
4. การประยุกต์ใช้สังคมออนไลน์ในชีวิตประจําวัน 
5. ผลกระทบของสังคมออนไลน์ 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 7 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 6 ฐานข้อมูลและการสืบค้น 
 
รายละเอียด 

ความรู้ เ บ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูลและการสืบค้น องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ ประโยชน์ของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
เทคนิคการสืบค้น การสืบค้นสารสนเทศมัลติมีเดีย แนวโน้มการสืบค้นในอนาคต 

 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับฐานข้อมูลท่ีมีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
3. มอบหมายงานฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศ 
4. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจหลักการทํางานของระบบฐานข้อมูล  
1.2 สามารถสืบค้นสารสนเทศและเลือกใช้ฐานข้อมูลท่ีประยุกต์กับสาขาวิชาท่ี

เรียนอยู่ได้ 
1.3 เลือกประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
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  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. ความหมายของฐานข้อมูล 
2. การสืบค้นข้อมูล 
3. องค์ประกอบของฐานข้อมูล 
4. ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
5. กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
6. ฐานข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีให้บริการ 
7. เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 8 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 7 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 
รายละเอียด 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับท่ีมาขององค์ความรู้ ความหมายและท่ีมาของความรู้ ความหมายของ
การจัดการสารสนเทศ ความหมายของการจัดการความรู้ สถาปัตยกรรมระบบการจัดการความรู้ 
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการจัดการความรู้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
นํามาใช้ในการจัดการความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการ 
ระบบสารสนเทศสํานักงานหรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 

 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า และมอบหมายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ 
3. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจความหมายของการจัดการความรู้  
1.2 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ได้   

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
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2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. ท่ีมาขององค์ความรู้ 
2. ประเภทของความรู้ 
3. เกลียวความรู้ 
4. การจัดการความรู้ 
5. ระบบสารสนเทศในองค์การ 
6. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 9 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 8 กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
รายละเอียด 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลิขสิทธิ์ และการใช้
งานโดยธรรม (Fair Use) จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มด้านความปลอดภัยในอนาคต 

 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับข่าวสารด้านการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ 
3. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 ทราบเก่ียวกับกฎหมาย จริยธรรม และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม  
1.2 สามารถป้องกันตนเองจากภัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.3 สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และมีความปลอดภัย  
 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
  
1. พรบ.ว่าด้วยการกําระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2. พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กฎหมายลิขสิทธิ์และการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) 
4.  กรณีศึกษาการละเมินลิขสิทธิ์ 
5.  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. รูปแบบการกระทําความผิด 
7. การรักษาความปลอดภัย 

 



24 
  

แผนการสอนประจําสปัดาห์ท่ี 10 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 9 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 
รายละเอียด 
 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม 
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการ 
 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
3. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 ทราบเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ  
1.2 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
1.3 สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้  
 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
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  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 

1. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 
2. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม 
3. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ 
4. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐ 
5. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการ 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสร้างนวัตกรรม 

 



26 
  

แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 11 

 

หัวข้อเร่ือง บทท่ี 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 
รายละเอียด 
 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต การปฏิรูปการทํางานกับการใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยีในอนาคต 
การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 
2. ค้นคว้า นําเสนอเก่ียวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
3. สรุป และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. อินเทอร์เน็ต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 ทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  
1.2 สามารถปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
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  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 80 
3.2 การส่งงานตามกําหนดเวลา  ร้อยละ 20  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

๐ ด้านฮาร์ดแวร์ 
๐ ด้านซอฟต์แวร์ 
๐ ด้านการสื่อสาร 
๐ แนวโน้มอ่ืน ๆ 

2. เทคโนโลยีกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
3. สภาพแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การปฏิรูป การทํางาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 12 

 

หัวข้อเร่ือง การใช้โปรแกรม MS Word 
 
รายละเอียด 
     ศึกษาการใช้โปรแกรม MS Word 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 

2. ฝึกปฏิบัติ 
3. ทําแบบฝึกหัด 

 

สื่อการสอน 
1. PowerPoint  

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจในบทสรุปรวมของเนื้อหารายวิชา 
1.2 สามารถรวบยอดความคิดและเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค 
1.3 ผลการทดสอบความรู้หลังเรียน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การทําแบบฝึกหัด   

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 50 
3.2 การทําแบบฝึกหัด   ร้อยละ 50  
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เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1.  เครื่องมือต่าง ๆ ของ MS Word 
2. การจัดการตัวอักษร 
3. การแทรก 
4. การจัดโครงสร้างหน้ากระดาษ 
5. การอ้างอิง 
6. การทําจดหมายเวียน 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 13 

 

หัวข้อเร่ือง การใช้งาน Google Application (1) 
 
รายละเอียด 
     เรียนรู้การใช้งาน Google+ , Google Search , Google Maps , GMail 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 

2. ฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการสอน 
1. PowerPoint  

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจในบทสรุปรวมของเนื้อหารายวิชา 
1.2 สามารถรวบยอดความคิดและเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค 
1.3 ผลการทดสอบความรู้หลังเรียน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การทําแบบฝึกหัด 
2.3 การทดสอบหลังเรียน 

  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 50 
3.2 การฝึกปฏิบัติ    ร้อยละ 50 
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เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
1. Google+ 
2. Google Search 
3. Google Maps 
4. Gmail 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 14 

 

หัวข้อเร่ือง การใช้งาน Google Application (2) 
 
รายละเอียด 
     เรียนรู้การใช้งาน Google Drive , Google Calendar  
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยาย 

2. ฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการสอน 
1. หนังสือเรียนหลัก 
2. PowerPoint  
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้  

1.1 เข้าใจในบทสรุปรวมของเนื้อหารายวิชา 
1.2 สามารถรวบยอดความคิดและเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค 
1.3 ผลการทดสอบความรู้หลังเรียน 

  2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน 
2.2 การทําแบบฝึกหัด 
2.3 การทดสอบหลังเรียน 
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  3. สัดส่วนของการประเมิน  
3.1 การถาม ตอบ และอภิปรายในชั้นเรียน  ร้อยละ 50 
3.2 การฝึกปฏิบัติ    ร้อยละ 50  

 

เน้ือหาท่ีจะสอน 
 
 1. Google Drive  
 2. Google Calendar 
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แผนการสอนประจําสัปดาห์ท่ี 15 

 

หัวข้อเร่ือง สรุปเน้ือหาและรวบยอดความคิด 
 
รายละเอียด 
     สรุปขอบเขตเนื้อหาทุกบทเรียน ทําแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 3 ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. สรุปบทเรียนท้ัง 10 บท 

2. ทําแบบฝึกหัด 

3. ทดสอบหลังเรียน 
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เอกสารอ้างอิง  
1. เอกสารและตําราหลัก 

สุขม เฉลยทรัพย์ และคณะ.  (2555).  เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 - พ.ร.บ.การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
 - ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
http://www.mict.go.th/main.php?filename=index 

ฐานข้อมูลออนไลน์, http://www.arit.dusit.ac.th 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, http://www.nectec.or.th/index.php 
สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ. http://www.nstda.or.th/home 

 

 
 

 


