รายวิชา

แผนการสอน
ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
GE112: Information Technology and the Future World

จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสาน
กับหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม
ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการดําเนินชีวิต
วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจความสํ า คั ญ และการใช ง านเทคโนโลยี สามารถนํ า คณิ ต ศาสตร แ ละข อ มู ล ทางสถิ ติ
ประยุกตใชการดําเนินชีวิตได เขาใจความหมายและการใชงานคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร เขาใจเทคโนโลยี
การสื่อสารไรสาย สามารถใชงานเครือขายสังคมออนไลนไดอยางถูกตองและปลอดภัย เขาใจขอกฎหมายพระราชบัญญัติ
และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตอง รูจักรูปแบบและผลกระทบการเลนคอมพิวเตอรเกมอยางไม
ถูกตอง เรียนรูวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพรอมทั้งเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตและแนวคิด
ของนักวิทยาศาสตรระดับโลก เขาใจวิวัฒนาการและการใชงานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สามารถ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของโลกได เขาใจเทคโนโลยีการขนสงสินคาและขนสงมวลชลทั้งทางบก ทาง
น้ํา และทางอากาศ
สื่อการสอน
1. แบบฝกหัด/แบบทดสอบ

2. สไลด

3. คลิปวีดโิ อ

กิจกรรม
1. การบรรยาย

2. กิจกรรมกลุม

3. รายงานกลุม

หลักเกณฑและการวัดผล
คะแนนเขาหองเรียนโดยเช็คชื่อ 15 นาทีแรกเทานั้น (จํานวน 12 ครั้ง)
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน (จํานวน 9 ครั้ง)
รายงานกลุมดานการสํารวจ (ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ) – ครั้งที่ 7
รายงานกลุมดานการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมในโลกอนาคต – ครั้งที่ 9
งานกลุมเรื่องการจัดทํา Clip เกมสรางสรรคและเกมไมสรางสรรค – ครั้งที่ 11
การสราง Portfolio by Google Site (รายบุคคล) – ครั้งที่ 11
การประเมินการเรียนการสอนออนไลน (http://assessment.bu.ac.th) – ครั้งที่ 11
รวมคะแนนเต็ม

12
45
10
12
10
10
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

100 คะแนน
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ตารางการเรียนรู และกิจกรรมในรายวิชา
ครั้งที่

หัวขอ

กิจกรรม

1
(3 มิ.ย. 2557)

ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานตางๆ และการ
นําเสนอขอมูลในรูปตาราง และแผนภูมิตางๆ

1. กิจกรรมในหองเรียน
(ถาม-ตอบ / ดูวีดิโอ)

2
(5 มิ.ย. 2557)

ความหมายของคําวาสถิติ การคํานวณคากลาง เชน
คาเฉลี่ย คาฐานนิยม และคามัธยฐาน การใชขอมูลให
เหมาะสมกับคากลาง และการทําสํารวจความคิดเห็นเรื่อง
ตาง ๆ

1. กิจกรรมในหองเรียน (ถาม-ตอบ)
2. Group Assignment:
นักศึกษาสง/แจงหัวขอรายงาน
กลุมดานการสํารวจในประเด็นที่
สนใจแกผูสอน ภายในชั้นเรียน
ครั้งที่ 2
1. สาธิตการสราง Portfolio
(ถาม-ตอบ)
2. นักศึกษาสง Template
แบบสอบถามในเรื่องที่ทําสํารวจ
ใหผูสอนตรวจสอบ
3. ใหนักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับ
Google Site เพิ่มเติมดวยตนเอง
เพื่อสราง Portfolio สําหรับ
รายบุคคลใหแลวเสร็จกอนสิ้น
ภาคการศึกษา
1. กิจกรรมในหองเรียน (ถาม-ตอบ / ดู
วีดิโอ)
2. นักศึกษานําแบบสอบถามที่เก็บ
ขอมูลมาเรียบรอยแลว (อยางนอย
จํานวน 30 ชุด/กลุม) มาใหผูสอน
ตรวจสอบในชัน้ เรียน โดยกลุมที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอนแลว
สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อ
จัดพิมพรางานกลุมไดทันที (สง
เลมรายงานฉบับสมบูรณในชัน้
เรียนครั้งที่ 7)
1. กิจกรรมในหองเรียน
(ถาม-ตอบ / ดูวีดิโอ)

การจัดทํา Portfolio สําหรับบุคคลผานทาง Google Site
3
(10 มิ.ย. 2557)

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร และระบบปฏิบัติการ
4
(12 มิ.ย. 2557) คอมพิวเตอร Computer Hardware และอุปกรณตางๆ การ
เลือกซื้อ และใชคอมพิวเตอร และอุปกรณดานเทคโนโลยี
ตางๆ อยางเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน ลักษณะและ
ประเภทของ Software การเลือกใช Software ใหเหมาะกับ
ประเภทของงาน ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน และการ
ใชชีวติ ประจําวัน

แนวโนมและ Trend ของเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร
5
(17 มิ.ย. 2557) ตั้งแตอดีต ปจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแตสัญญาณวิทยุ
โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต)
วิวัฒนาการของอินเทอรเน็ต ประเภทของการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต เชน ADSL Broadband หรือ VPN แนะนํา
เว็บไซตตางๆ ที่เปนแหลงความรูในดานตางๆ

การ
ประเมินผล
5%

5%

-

5%

5%
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ครั้งที่

หัวขอ

วิวัฒนาการของสังคมออนไลนและเครือขายสังคม (Social
6
(19 มิ.ย. 2557) Network) ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะของเครือขาย
สังคม การใชงานเครือขายสังคมอยางปลอดภัยและถูกวิธี
การคนหาขอมูลที่ตองการในอินเทอรเน็ตอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการทองเว็บไซตและซื้อสินคาบน
อินเทอรเน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี
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กิจกรรม
1. กิจกรรมในหองเรียน (ถาม-ตอบ / ดู
วีดิโอ)
2. Group Assignment: ใหแตละ
กลุมสรางโมเดลสําหรับ
นวัตกรรมในโลกอนาคต โดยใช
วัสดุธรรมชาติ สงโมเดล พรอม
ทั้งนําเสนอโมเดลกลุมหนาชั้น
เรียน ในการเรียนครั้งที่ 9

การ
ประเมินผล
5%

สอบกลางภาคตามตารางสอบกลางของมหาวิทยาลัยระหวางวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2557
(* หมายเหตุ: วิชา GE112 ไมมกี ารสอบกลางภาคตามตารางสอบกลางของมหาวิทยาลัย *)
7
(1 ก.ค. 2557)

1. กิจกรรมในหองเรียน (ถาม-ตอบ)
1. กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของขอมูล ระบบ
2. Group Assignment: ใหแตละ
คอมพิวเตอร ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
กลุมจัดทํา Clip VDO (บันทึกลง
ของตนเอง
CD ความยาวไมเกิน 7 นาที)
2. Computer Games และสาระบันเทิงในรูปแบบ
นําเสนอตัวอยางเกม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรทั้งชนิดที่ให
ประโยชน และกอใหเกิดโทษแกผู
เลน (เกมสรางสรรค และเกมไม
สรางสรรค) โดยสงผลงาน (CD)
และเปดนําเสนอหนาชั้นเรียนใน
ครั้งที่ 11)
หมายเหตุ: สมาชิกทุกคนในกลุมตอง
ปรากฏตัวและมีสวนรวมในการ
นําเสนอผานทาง Clip VDO ที่จัดทํา
ขึ้น
3. สงเลมรายงานกลุมในชั้นเรียน
ครั้งที่ 7

8
(3 ก.ค. 2557)

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่สําคัญ ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน แนวคิดและการดําเนินชีวิตของ
นักวิทยาศาสตร และนักเทคโนโลยีที่สําคัญที่มผี ลตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

กิจกรรมในหองเรียน
(ถาม-ตอบ / ดูวีดิโอ)

9
(8 ก.ค. 2557)

Group Presentation:
นักศึกษาแตละกลุมสงและนําเสนอโมเดลนวัตกรรมในโลก
อนาคตหนาชั้นเรียน

1. กิจกรรมในหองเรียน
(ถาม-ตอบ / ดูวีดิโอ)
2. ทุกกลุมสงและนําเสนอโมเดล
นวัตกรรมในโลกอนาคตหนาชั้น
เรียน

5%

10 %
5%

12 %
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ครั้งที่

หัวขอ

เทคโนโลยีดานพลังงาน และการอนุรักษพลังงาน
10
(10 ก.ค. 2557)
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การ
ประเมินผล
5%

กิจกรรม
กิจกรรมในหองเรียน
(ถาม-ตอบ / ดูวีดิโอ)

สิ่งแวดลอมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การเกิดภัยพิบัติใน 1. กิจกรรมในหองเรียน
11
(ถาม-ตอบ/ดูวีดโิ อ)
(15 ก.ค. 2557) รูปแบบตางๆ (เชน น้ําทวม แผนดินไหว สึนามิ เปนตน)
รวมถึงการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
2. นักศึกษาทุกคนสงงาน Portfolio
by Google Site
3. นักศึกษาแตละกลุมสง CD: Clip
VDO ความยาวไมเกิน 7 นาที
(เรื่อง: เกมสรางสรรค และเกมไม
สรางสรรค) แกผูสอนในชั้นเรียน
4. ใหนักศึกษาทุกคนทําแบบ
ประเมินการเรียนการสอน
ออนไลนที่
http://assessment.bu.ac.th

5%
10 %
10 %

1%

สอบปลายภาคตามตารางสอบกลางของมหาวิทยาลัย 24 – 28 กรกฎาคม 2557
(* หมายเหตุ: วิชา GE112 ไมมกี ารสอบปลายภาคตามตารางสอบกลางของมหาวิทยาลัย *)

เกณฑการใหคะแนนรายงานกลุมดานการสํารวจ – 10%
รายงานกลุม การทําสํารวจ (รวม 10 คะแนน)

1. คะแนนความถูกตอง ครบสมบูรณตามขอกําหนดของรายงาน
8.5 คะแนน
ซึ่งในรายงานตองมีการคํานวณคาตาง ๆ ดังนี้
1 คะแนน
* เลือกใชคากลางไดเหมาะสมกับขอมูล
* มีการแสดงคาเฉลี่ย คาฐานนิยม และ  คํานวณไดถูกตอง
3 คะแนน
* มีตารางอยางนอย 1 ตาราง
1 คะแนน
* มีแผนภูมิรูปกราฟไมนอยกวา 2 รูป (ไมซ้ํารูปแบบกราฟ)
2 คะแนน
* Report Formatting (คํานํา สารบัญ บรรณานุกรม รูปแบบการจัดพิมพ)
1.5 คะแนน
2. สงงานที่กําหนดตรงเวลา
1.5 คะแนน
*การเรียนครั้งที่ 3 สง Template แบบสอบถาม
*การเรียนครั้งที่ 4 สงแบบสอบถามที่เก็บขอมูลแลว (ไมนอยกวา 30 ชุด/กลุม) ใหอาจารยผูสอนตรวจสอบในชั้นเรียน
*การเรียนครั้งที่ 7 สงเลมรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยผูสอนในชั้นเรียน

เกณฑการใหคะแนน E-Portfolio (งานเดี่ยว) – 10%
1. ขอมูลสวนบุคคล เชน ความสมบูรณ ถูกตอง และเหมาะสม
2. สรุปขอมูลวิชา GE112 ในแตละสัปดาห (Sub-page)
3. ขอมูล Activity

2
7
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

