ตัวอยางการเขียน วช.มก. 1-2

วช.มก. 1-2

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
1. รหัสวิชา
01418104
2(2-0-4)
ชื่อวิชาภาษาไทย
รูทันไอที
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
IT Updates
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................ สาขาวิชา............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
3. วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
4. วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
5. วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
6. วัตถุประสงคในการปรับปรุงรายวิชา
6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง
6.1.1 ทักษะดานการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 รายวิชานี้มุงเนน
ใหนิสิตไดมองเห็นโอกาสและประโยชนของการใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทันรวมถึงการสรางทักษะการคิดแบบ
องครวมภายใตหลักคุณธรรมจริยธรรม
6.1.2 ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) และกําหนดผลลัพธการเรียนรูใหสอดคลองตามโครงสรางและมาตรฐานผลการ
เรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต
6.2.1 สามารถเลือกใชและประเมินดิจิทัลคอนเท็นตได
6.2.2 สามารถใชเครื่องมือบนอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลเพื่อแกปญหาตางๆได
6.2.3 สรางทักษะการคิดแบบองครวมและทักษะการสื่อสาร
6.2.4 สรางเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม

รายวิชาปรับปรุง

01418104 รูทันไอที
2(2-0-4)
IT Updates
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ลักษณะของสารสนเทศ โปรแกรมประยุกตแบบ
คลาวด การประยุกตใชโซเชียลเน็ตเวิรก เทคนิคการคนคืน
สารสนเทศสําหรับเสริจเอ็นจิน ภาวะสวนตัว ลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตสญ
ั ญาอนุญาตใหใช
ซอฟตแวรอาชญากรรมคอมพิวเตอรแนวโนมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Characteristics of information. Cloud
applications. Social network applications.
Information retrieval for search engine. Privacy.
Software and digital content copyrights.
Software license, Computer crime, Trend of
information and communication technologies.

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง

01418104 รูทันไอที
2(2-0-4)
IT Updates
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
บิ๊กดาตา โปรแกรมประยุกตแบบคลาวด
ปรับปรุง
การประยุกตโซเชียลเน็ตเวิรก เทคนิคการคนคืน
คําอธิบาย
สารสนเทศ ภาวะสวนตัว ลิขสิทธิซ์ อฟตแวรและดิจิทัล
รายวิชา
คอนเทนต อาชญากรรมคอมพิวเตอร
Big data. Cloud applications. Social network
applications. Information retrieval techniques.
Privacy. Software and digital content copyrights.
Computer crime.

8. อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล
นางนวลวรรณ สุนทรภิษัช

ตําแหนงทางวิชาการ
(สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ)
รองศาสตราจารย
(Data Mining, Machine
Learning, Pattern
Recognition, AI)

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา

วท.บ. (ศาสตรคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536
M.S. (Computer Science) Asian Institute of Technology, 2540
วศ.ด. (วิศวกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
คอมพิวเตอร)

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมสาระ ภาษากับการสื่อสาร


1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ตระหนักและสํานึก
ในความเปนไทย

รหัส/ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
Active citizen
01418104 รูทันไอที

1.1

1.2





Active citizen

1.3

ความรับผิดชอบหลัก

3. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง
และผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ
Learner Person



ความรับผิดชอบรอง

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

Learner Person

5. มีทักษะการคิดแบบ
องครวม

Innovative
Co-creator

6. มีจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคม ไทยและ
สังคมโลก

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
รูเทาทัน

8. ใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

Active citizen

Innovative
Co-creator

Innovative
Co-creator

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1



























1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แสดงออกถึงการมีจิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
1.3 เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชน
3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3.1 แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ
3.2 เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่ คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. มีทักษะการคิดแบบองครวม
5.1 ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ
5.2 เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
7.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
7.2 รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2.1 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ประวัติศาสตรของไทย
2.2 แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.1 ดําเนินการแสวงหาความรูได
4.2 กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได
6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรือรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น
และสังคม โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย
6.2 กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได
8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
8.1 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
8.2 ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

8.2

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บิ๊กดาตา
โอกาสและความทาทายใหมของการประยุกตบิ๊กดาตา
โปรแกรมประยุกตแบบคลาวด
โซเชียลเน็ตเวิรกและการประยุกต
เทคนิคการคนคืนสารสนเทศ
ภาวะสวนตัว
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต
อาชญากรรมคอมพิวเตอร

2
2
2
4
4
6
4
6

รวม

30

10.
สัปดาห
1.

ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลแยกตามหัวขอ
หัวขอ
บิ๊กดาตา

จํานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรม
ฟงบรรยาย
ทํากิจกรรมกลุมในหัวขอ
การคนพบที่มหัศจรรย
จากบิก๊ ดาตา

2.

โอกาสและ

2

ความทาทาย
ใหมของการ

3

กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
Big data Sandbox

ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Knowledge
Skill
Attitude
นิสิตสามารถยกตัวอยาง
นิสิตใหความสนใจรับ
ฟง/รับชมสื่อวีดีทัศน
การประยุกตบิ๊กดาตาได
เกี่ยวกับความสําคัญและ
ประโยชนของการ
ประมวลผลขอมูลขนาด
ใหญ
เสนอแนวคิดการนําบิก๊
มีทักษะการคิดแบบ
ดาตาไปแกปญหาที่สนใจ องครวมที่
ได
สามารถคิดวิเคราะห

ประยุกตบกิ๊

เพื่อเสนอทางเลือก

ดาตา

(options) ใหกับ
โจทยที่ทันสมัยได

โปรแกรม

2

ประยุกต
แบบคลาวด

ทํากิจกรรมกลุม เรื่อง
รวมดวยชวยกันบนออนไลน

นิสิตสามารถใช

รูปแบบการสอน
บรรยาย
ชมวีดีทัศน
อภิปราย

อภิปราย

สื่อประกอบการ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู
สอน
สไลด
ประเมินจากการนําเสนอหนา
วีดีทัศน
ชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรม

กรณีศึกษา

สาธิตและฝก
ปฏิบัติ

Cloud storage
และ Cloud

ประเมินจากการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรม

ประเมินจากชิ้นงาน
สังเกตพฤติกรรม

application เพื่อ
สรางสรรคชิ้นงานได
4-5

โซเชียล
เน็ตเวิรก
และการ
ประยุกต

4

กิจกรรมกลุม เรื่อง
พลังของโซเชียลมีเดีย

- ยกตัวอยางการ
ประยุกตโซเชียล
เน็ตเวิรกได
- บอกขอดี ขอเสีย ของ
การใชโซเชียลเน็ตเวิรก

สามารถวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากการ
ประยุกตโซเชียล
เน็ตเวิรก

เห็นความสําคัญของการ
ใชประโยชนจากโซเชียล
มีเดีย
สามารถจัดการปญหา
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

คูคิดอภิปราย
ระดมสมอง

สไลด
กรณีศึกษา

ประเมินจากการนําเสนอ
สังเกตพฤติกรรม

สัปดาห

หัวขอ

6-7

เทคนิคการ

จํานวน
ชั่วโมง
4

คนคืน
สารสนเทศ
8-10

ภาวะสวนตัว

6

กิจกรรม
ชมวีดีทัศน
กิจกรรมสํารวจหองสมุด
ดิจิทัล
กิจกรรมเรื่องวางแผน
สํารวจดินแดนใหม
ฟงบรรยาย
ฝกปฏิบัติ

ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Knowledge
Skill
Attitude
สามารถเลือก
สามารถใชเสริจเอ็น
แหลงขอมูลเพื่อการ
จินเพื่อคนหา
คนควาสารสนเทศได
สารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม
นิสิตอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ
ของเจาของขอมูลและ
กฎหมายที่เกีย่ วกับการ
คุมครองขอมูลสวน
บุคคล
ประเมินและให
ความเห็นนโยบายความ
เปนสวนตัวของธุรกิจ
ตางๆได

รูปแบบการสอน
บรรยาย
กิจกรรมกลุม

สื่อประกอบการ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู
สอน
วีดีทัศน
ประเมินจากผลงานที่นําเสนอ
กรณีศึกษา
สังเกตพฤติกรรม

นิสิตสามารถตั้งคา
ความเปนสวนตัวบน
เฟสบุกได
นิสิตสามารถตั้งคา
ความเปนสวนตัวบน
เว็บเบราเซอรได

สามารถเชื่อมโยงหลัก
คุณธรรมจริยธรรมผาน
กิจกรรมการโตวาทีได

บรรยาย
ฝกปฏิบัติ
กิจกรรมโตวาที

สไลด
วีดีทัศน
กรณีศึกษา
บริษัท
Alphabet

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินจากความสามารถใน
การนําเสนอผานกิจกรรมการ
โตวาที

กิจกรรม เรื่องรองรอยอดีต

นิสิตสามารถ

นิสิตมีความตระหนักถึง

กิจกรรมกลุม

กรณีศึกษา

ประเมินจากการนําเสนอ

บนโลกอินเทอรเน็ตของฉัน

กําหนดคาความเปน

ความสําคัญของขอมูล

สวนตัวบนแอปพลิเค สวนบุคคล
ชันตางๆได

สัปดาห
11-12

หัวขอ
ลิขสิทธิ์

จํานวน
ชั่วโมง
4

ซอฟตแวร
และดิจิทัล

กิจกรรม
ฟงบรรยาย
กิจกรรมสรางดิจิทัลคอน
เทนต (Infographic)

คอนเทนต

กิจกรรมกลุม เรื่อง
สํารวจ
Wikimedia/Wikipedia
เขียนอนุทินสะทอนคิด เรื่อง
ประสบการณจากอดีต และ
ความมุงมั่นในอนาคต

13-15

อาชญากรรม
คอมพิวเตอร

6

ฟงบรรยาย
ชมวีดีทัศน
กิจกรรมกลุม

ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Knowledge
Skill
Attitude
นิสิตสามารถอางอิงงาน
นิสิตสืบคนดิจิทัล
นิสิตใหความสนใจรับฟง
อันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นได คอนเท็นตที่ใช
การบรรยายการคุมครอง
ถูกตอง
สัญญาอนุญาตครีเอ ทรัพยสินทางปญญา
นิสิตใหความเห็น
ทีฟ คอมมอนได
เกี่ยวกับคุณภาพของ
นิสิตสามารถอภิปราย
บทความวิกิพีเดียได
กรณีศึกษาในประเด็น ที่
นิสิตยกตัวอยางบทความ
เกี่ยวกับการละเมิด
ที่มีคุณภาพได
ทรัพยสินทางปญญา

รูปแบบการสอน
บรรยาย
ฝกปฏิบัติ
อภิปราย

สื่อประกอบการ
สอน
กรณีศึกษา
คดีละเมิด
ลิขสิทธิ์
เว็บไซต
Wikimedia
common
และ
Wikipedia

วิธีการประเมินผลการเรียนรู
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินจากชิ้นงาน
ประเมินจากการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
ประเมินจากเนื้อหาในอนุทิน

นิสิตแสดงออกถึงการ
เห็นคุณคาของทรัพยสิน
ทางปญญาผานการเขียน
อนุทิน
นิสิตใหความเห็น
เกี่ยวกับการกระทําที่เขา
ขายเปนอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอรได
นิสิตสามารถยกตัวอยาง
อาชญากรรม
คอมพิวเตอรได

นิสิตสามารถอภิปราย
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรม
คอมพิวเตอรโดย
เชื่อมโยงประเด็นที่
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมได

บรรยาย
กิจกรรมถาม ตอบ
อภิปราย
การนําเสนอหนา
ชั้นเรียน

สไลด
กรณีศึกษา

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินจากการเสนอประเด็น
ที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร
ประเมินเจตคติเกี่ยวกับการ
รับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์
ผานชิ้นงานที่นิสิตคนควาและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน

