มคอ. 3

มคอ 3
รายละเอียดของรายวิชา ชีวิตในโลกดิจิทลั (มศว 141)
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
SWU 141 Life in a digital world
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11

อาจารย์ผสู ้ อน
ดร.สุพัตรา อารีกจิ
อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง
ดร.สุพัตรา อารีกจิ
ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์
ดร.สุพัตรา อารีกจิ และ
ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์
ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
อ.รัตติยา มีบุศย์
ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์

สถานทีต่ ิดต่อ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์
089-179-2520
089-777-7966
081-562-8282
091-715-9790
081-258-9239
081-562-8282
091-715-9790
081-258-9239
091-715-9790
084-361-3662
081-422-3858
089-782-0820

Email
supatraa@g.swu.ac.th
panuwat@g.swu.ac.th
supatraa@g.swu.ac.th
kankanit@g.swu.ac.th
soontaree@g.swu.ac.th
supatraa@g.swu.ac.th
kankanit@g.swu.ac.th
soontaree@g.swu.ac.th
kankanit@g.swu.ac.th
rattiyam@g.swu.ac.th
chanutp@g.swu.ac.th
thanital@g.swu.ac.th
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B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24

อาจารย์ผสู ้ อน
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน
อ.อธิปัตย์ สมิททองคํา
อ.ภานุวัฒน์ บุตรเรียง
อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน

สถานทีต่ ิดต่อ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์
083-694-0222
088-646-9363
081-422-3858
089-782-0820
083-694-0222
088-646-9363
081-422-3858
089-782-0820
089-777-7966
083-694-0222
087-320-6276
089-777-7966
083-694-0222

Email
watcharapongs@g.swu.ac.th
tnomsak@g.swu.ac.th
chanutp@g.swu.ac.th
thanital@g.swu.ac.th
watcharapongs@g.swu.ac.th
tnomsak@g.swu.ac.th
chanutp@g.swu.ac.th
thanital@g.swu.ac.th
panuwat@g.swu.ac.th
watcharapongs@g.swu.ac.th
athipat@g.swu.ac.th
panuwat@g.swu.ac.th
watcharapongs@g.swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
1/2560 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
- ไม่มี –
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
- ไม่มี –
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 สิงหาคม 2560

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา

1.1 เพื่อให้ นิสิตมีความรู้และความเข้ าใจพื้นฐานทางด้ านกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลก
ดิจิทลั เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
1.2 เพื่อให้ นิสิตมีทกั ษะขั้นพื้ นฐานในการสืบค้ นและประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล และ
การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
1.3 เพื่อให้ นิสิตตระหนักถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งภัยอันตรายในโลกดิจิทลั ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม พร้ อมทั้งแนว
ทางการป้ องกัน
1.4 เพื่อให้ นิสติ เป็ นพลเมืองดิจิทลั ที่ร้ ูเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ที่เน้ นนิสติ เป็ นสําคัญ
2.2 เพื่อพัฒนานิสติ ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
2.3 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาความสํา คั ญ ของกระบวนการสื่อ สารและเทคโนโลยี ในโลกดิจิ ทัล ทัก ษะการสืบ ค้ น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้ องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การเรียนรูจ้ ากการฝึ กปฏิบตั ิ

45

0

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงงาน/กิจกรรมมอบหมาย/เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
90
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
ศึกษาทัวไป
่
มศว 141

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.2





1.3

ด้านที่
2
ความรู ้

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3























4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล สัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ คาํ ปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาํ นักนวัตกรรมการเรียนรู้
วิธกี ารสื่อสารทําได้ โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์ หรือ e-mail
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติ พร้ อมให้ ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเป็ นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1.1 มีความซื่อสัตย์
มีวินยั ตรงต่อเวลา

- ฝึ กปฏิบตั ิกจิ กรรม เพื่อเสริมสร้ างความซื่อสัตย์
มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ นิสติ มีค่านิยมพื้นฐานที่
ถูกต้ อง
- ผู้สอนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี

สังเกตพฤติกรรม
- ความซื่อ สัต ย์ จากการสอบ การทํา รายงาน
การอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้ อตกลงในชั้นเรียน
- การเข้ าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
(มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน)
1.2 มีจิตสาธารณะ - สร้ างแรงบั น ดาลใจจากกรณี ศึ ก ษาบุ ค คล - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
เสียสละเพือ่ ส่วนรวม ตัวอย่ างที่มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะซึ่ง คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ได้ รับการยอมรับในสังคม
- ประเมินจากกิจกรรมและพฤติกรรมการมีส่วน
- ฝึ กทํา กิ จ กรรมที่ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ และ ร่วมในการทํางานกลุ่ม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง เข้ าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่นื สังคม และธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
- อธิ บ ายแนวคิ ด ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ท้ั ง ด้ า น - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
2.1 มีความรูพ้ นฐาน
ื้
พฤติกรรม จิตใจ ปั ญญา และสอดแทรกแนวคิด คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ศึกษาทัว่ ไป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- จั ด กิจ กรรมเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและเห็น คุ ณ ค่ า ของ (มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการ ประเมิน)
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
3. ทักษะทางปั ญญา : ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ส่กู ารคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
- มอบหมายกิจกรรมให้ นิสิตฝึ กประยุกต์ความรู้ - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
3.1 สามารถ
คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ประยุกต์ความรูใ้ ห้ ให้ เกิดประโยชน์
- ใช้ กรณีศึกษาให้ นิสิตฝึ กคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ - ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
เกิดประโยชน์
และนําความรู้มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ น - ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
3.2 สามารถคิด
(มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
อย่างเป็ นระบบ และ ระบบ
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ประเมิน)
แก้ไขปั ญหาได้
3.3 สามารถประเมิน สะท้ อนคิดในชั้นเรียน
วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ความรู ้
เป็ นฐาน
3.4 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้ อม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 สามารถทํางาน - มอบหมายกิ จ กรรมกลุ่ ม ให้ นิ สิ ต ฝึ กทํา งาน - สังเกตจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่ม เช่ น
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ฝึ กรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม ภาวะผู้นาํ /ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การแสดง
ร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งใน
สิ่งแวดล้ อม และปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
จุ ด ยื น ของตนเอง การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็น ของ
ฐานะผูน้ าํ และ
- ใช้ ก รณีศึก ษาให้ นิ สิต เรีย นรู้ และตระหนั ก ถึง เพื่อนร่วมกลุ่ม และค้ นหาทางออกร่วมกันได้
ผูร้ ่วมงานได้
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
4.2 มีความ
พร้ อมทั้ ง กระตุ้ นให้ คิ ด หาวิ ธี ท่ี จ ะมี ส่ ว นร่ ว ม คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในการแก้ ปัญหาโดยเริ่มต้ นจากตัวนิสติ - ประเมิน จากการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
เอง
ต่างๆ ตามกาละและเทศะ
สังคม และ
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ - ให้ นิ สิ ต /ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องมี ส่ ว นร่ วมในการ
สิ่งแวดล้อม
สะท้ อนคิดในชั้นเรียน
ประเมินผล
4.3 สามารถ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ปรับตัวให้เข้ากับ
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
สถานการณ์ต่างๆ
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(มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข มีทกั ษะ
สื่อสาร พร้ อมทั้งสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
- มอบหมายกิ จ กรรมให้ นิ สิ ต ฝึ กฝนการคิ ด - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
5.1 สามารถ
คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
ตัวเลข เพือ่ ให้เข้าใจ - ฝึ กใช้ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ - ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
ประเด็นปัญหา
องค์ความรูห้ รือ
(มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ประเด็นปั ญหา
ประเมิน)
5.2 สามารถสื่ อสาร - ฝึ กการใช้ ทกั ษะสื่อสารในรายวิชา ทั้งการฟัง การ - ประเมินทักษะการฟั ง และการอ่านจากการตั้ง
อ่าน การพูด และการเขียน
คําถามและตอบคําถาม
ได้อย่างมี
-ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด โดยพิ จ ารณาจากการ
ประสิทธิภาพ
นําเสนอเป็ นลําดับขั้นตอน พูดชัดเจน กระชับ ตรง
ประเด็น เข้ าใจง่าย และรักษาเวลา
- ประเมินทักษะการเขียนจากคุณภาพรายงาน ที่มี
การเขียนเป็ นลําดับขั้นตอน ชัดเจน ตรงประเด็น
เข้ าใจง่าย
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
- สอดแทรกหลักการเลือกแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ - ประเมินจากคุณภาพรายงาน
5.3 สามารถใช้
และวิ ธีก ารอ้ า งอิง แหล่ ง ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งตาม - ประเมินจากการเลือกแหล่ งข้ อมูลได้ เหมาะสม
เทคโนโลยีในการ
น่าเชื่อถือ และอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
สืบค้น เก็บรวบรวม หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ฝึ กใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งที่ หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อมูล และเลือก
เชื่อถือได้
ใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี - ฝึ กเลื อ กใช้ ข้ อมู ล สารสนเทศที่ เ หมาะสม
ประกอบการนําเสนองาน
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
1
- แนะนํารายวิชา
(15-18 ส.ค. 60) - ชี้แจงการเรียนในรายวิชา เกณฑ์
การประเมินผล
- แนะนําการใช้ ระบบการจัดการ
เรียนการสอน(Learning
management system:LMS) ใน
การเรียน
2
(21-25 ส.ค. 60)

พลเมืองดิจิทลั ที่ร้ เู ท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยี

3
- แหล่งสารสนเทศและการสืบค้ น
(28 ส.ค.-1 ก.ย. 60) - การประเมินสารสนเทศ

4
(4-8 ก.ย. 60)

5
(11-15 ก.ย. 60)
6
(18-22 ก.ย. 60)
7
(25-29 ก.ย. 60)

8
(2-6 ต.ค. 60)

จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

การลอกเลียนวรรณกรรม
และแนวทางการหลีกเลี่ยงการ
ลอกเลียนวรรณกรรมด้ วยการเขียน
อ้ างอิงและบรรณานุกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่น่าสนใจ
ในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ

ภัยอันตรายในโลกยุคดิจิทลั และ
แนวทางการป้ องกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1. แนะนํารายวิชา ชี้แจงการเรียนใน
รายวิชา และเกณฑ์การประเมินผล
2. แนะนําการใช้ ระบบการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา (LMS)
3. แนะนําการใช้ งานเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th
1. ทําใบกิจกรรมเรื่อง Digital Time
2. ทําใบกิจกรรมเรื่อง Being Digital
Citizens
3. สรุปผล/อภิปรายผลการทํากิจกรรม
4. ดูวีดิทศั น์เรื่อง “Facebook isn't
free”
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
1. ทําใบกิจกรรมเรื่อง แหล่งสารสนเทศ
และการสืบค้ นสารสนเทศออนไลน์
2. สรุปผลการทํากิจกรรม
3. ทําใบกิจกรรมเรื่อง การประเมิน
สารสนเทศ
4. สรุปผล/อภิปรายผลการทํากิจกรรม
1. การบรรยาย
2. ดูวิดีทศั น์
3. ทําใบกิจกรรมเรื่อง จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารสนเทศ
4. สรุปผล/อภิปรายผลการทํากิจกรรม
1. การบรรยาย
2. ทําใบกิจกรรมเรื่อง การเขียนอ้ างอิง
และบรรณานุกรม
1. ทําใบกิจกรรมเรื่อง เทคโนโลยีท่ี
น่าสนใจในโลกดิจิทลั
2. สรุปผล/อภิปรายผลการทํากิจกรรม
1. การบรรยาย
2. ดูวิดีทศั น์
3. ทํากิจกรรมกลุ่ม

1. ดูตัวอย่างจากกรณีศกึ ษาต่างๆ
2. ดูวิดีทศั น์
3. การบรรยาย
4. การอภิปราย

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย
1. สมัครใช้ บริการระบบ จัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา
2. เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “พลเมือง
ดิจิทลั ที่ร้ เู ท่าทันสื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยี” จากเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th
3. แจ้ งนิสติ ให้ เข้ ารับการอบรมการใช้
ทรัพยากรหอสมุด
เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “แหล่ง
สารสนเทศและการสืบค้ น” และ “การ
ประเมินสารสนเทศ” จากเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th

เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “จริยธรรมใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” จากเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th
เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “การลอกเลียน
วรรณกรรม และแนวทางการหลีกเลี่ยงการ
ลอกเลียนวรรณกรรม” จากเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th
เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่น่าสนใจ
ในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต” จาก
เว็บไซต์ http://course.ilc.swu.ac.th
เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ” จากเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th
1. เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้ อ “ภัยอันตราย
ในโลกยุคดิจิทลั และแนวทางการ
ป้ องกัน” จากเว็บไซต์
http://course.ilc.swu.ac.th
2. งานมอบหมายในหัวข้ อ การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
งานมอบหมายในหัวข้ อ
ภัยอันตรายในโลกยุคดิจิทลั และแนว
ทางการป้ องกัน
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สัปดาห์
(9-16 ต.ค. 60)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สอบกลางภาค

9
(17-20 ต.ค. 60)

ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษา (ต่อ)

12
(6-10 พ.ย. 60)

นิสติ นําเสนอหัวข้ อโครงงาน และ
วิธกี ารดําเนินการ

การบรรยาย และฝึ กปฏิบัติ เรื่องการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษา
1. การบรรยาย และฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษา
2. อธิบายงานมอบหมาย เรื่อง การ
เขียนบทความ
1. นิสติ แลกกันประเมินบทความ ตาม
Rubrics ที่กาํ หนด
2. อธิบายการทําโครงงานในรายวิชา
นิสติ ทุกกลุ่มนําเสนอ หัวข้ อ และวิธกี าร
ดําเนินการโครงงาน

13
(13-17 พ.ย. 60)

นิสติ นําเสนอหัวข้ อโครงงาน และ
วิธกี ารดําเนินการ (ต่อ)

นิสติ ทุกกลุ่มนําเสนอ หัวข้ อ และวิธกี าร
ดําเนินการโครงงาน

10
(23-27 ต.ค. 60)

11
การประเมินบทความ
(30 ต.ค.-3 พ.ย. 60)

14
นิสติ นําเสนอโครงงาน
(20-24 พ.ย.60)
15
นิสติ นําเสนอโครงงาน
(27 พ.ย.-1 ธ.ค.60)

งานมอบหมาย
งานมอบหมายเรื่อง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
1. งานมอบหมายเรื่อง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
2. งานมอบหมายเรื่อง การเขียนบทความ
งานมอบหมายโครงงานชีวิตในโลกดิจทิ ลั

นิสติ ทุกกลุ่มนําเสนอโครงงาน

ปรับปรุงโครงงาน และประเมินด้ วย
กระบวนการสะท้ อนคิด (Reflection
Process)
ปรับปรุงโครงงาน และประเมินด้ วย
กระบวนการสะท้ อนคิด (Reflection
Process)
ปรับปรุงโครงงานตามข้ อเสนอแนะ

นิสติ ทุกกลุ่มนําเสนอโครงงาน

ปรับปรุงโครงงานตามข้ อเสนอแนะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการ
ประเมิน
ภาคเนื้อหา
ภาคกิจกรรม
- โครงงาน

ภาคพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม

การเรียนรู้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐาน
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปั ญหา
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและแก้ ไขปั ญหาได้
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์นวัตกรรม
4.1 ทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาํ และผู้ร่วมงานได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ
5.2 สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือกใช้ ได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
4.1 ทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาํ และผู้ร่วมงานได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม

วิธกี ารประเมิน
1. การประเมินงาน
มอบหมาย
2. การสอบกลางภาค
1. การประเมิน
โครงงานครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ด้ วย
การสะท้ อนคิด
(Reflection
process)
2. การนําเสนอ
โครงงาน

สัดส่วนของ
การประเมิน
20%
30%
35%

การประเมินการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม

15%

100%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Alvermann, D. E. (2002). Adolescents and Literacies in a Digital World: P. Lang.
Scheyen, C. (2015). Beyond Media Literacy: New Paradigms in Media Education: Five
Rivers Chapmanry.
Shelly, G., & Vermaat, M. (2011). Discovering Computers, Introductory: Your Interactive
Guide to the Digital World: Cengage Learning.
Solomon, A., Wilson, G., & Taylor, T. (2011). 100% Information Literacy Success:
Cengage Learning.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
- ไม่มี 3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
- ไม่มี หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสะท้ อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 การประเมินจิตพิสยั แบบฝึ กหัดและงานมอบหมาย
1.4 การประเมินโครงงาน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาค และปลายภาคของผู้สอนมา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
3.2 จัดประชุมระหว่างอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมพิจารณาการออกข้อสอบให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
4.2 ประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคให้เป็ นไปตาม มคอ. 3
4.3 ประชุมพิจารณาการให้ คะแนนข้ อสอบของอาจารย์แต่ละท่าน ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมิน
(Rubrics) เพื่อให้ มีมาตรฐานการให้ คะแนนใกล้ เคียงกัน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.2 การปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของนิสติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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