กิจกรรมประจำชุดวิชำ
13413 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษา
ทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา
และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
พร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับนี้ ใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาตอบแบบสำรวจคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนชุดวิชำ 13413 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น และส่งกลับมาพร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาด้วย
คณะกรรมการบริหารชุด วิชาชุดวิ ชาระบบสารสนเทศสานักงาน ขอให้ นั กศึกษาทุกท่านประสบความ
สาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้ง
การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็น 70 × 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็น 92 × 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัด (รหัสไปรษณีย์)ให้ครบถ้วนด้วยดินสอ
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด
ไว้เป็นหลักฐาน
3. กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหำคม-15 กันยำยน 2564
4. ให้จัดทาหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
5. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิ้นนักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623
และ 0-2504-7626 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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หน้ำว่ำง
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ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจำชุดวิชำ 13413 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………
เลขประจาตัว.………………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
โทรศัพท์………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมาในซอง มีดังนี้
กิจกรรมภาคปฏิบัติประจาชุดวิชาชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (รวมปก) จานวน …… แผ่น
แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

จานวน 1 แผ่น

ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตัวเอง

จานวน 1 แผ่น

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติ
จากผู้ประเมินเป็นที่สุด

ลงชื่อ………………………………………………………
(………………………………………..……….)
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กิจกรรมประจำชุดวิชำ 13413 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 จงจับคู่ข้อควำมด้ำนซ้ำยมือที่สัมพันธ์กับคำด้ำนขวำมือ โดยให้นำตัวอักษรภำษำอังกฤษที่อยู่หน้ำคำ
ด้ำนขวำมือมำใส่ในช่องที่เว้นไว้ด้ำนซ้ำยมือ ( 5 คะแนน)
…...1.การจู่โจมของแฮกเกอร์ที่กระทากับเว็บ
A อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์หรือไอโอที (Internet of
เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเว็บไซต์ โดย Things − IoT)
ทาการเปลี่ยนเส้นทางการเข้าสู่เว็บไซต์ให้ไปยัง
เว็บไซต์ปลอมที่เหมือนเว็บไซต์จริงโดยการเปลี่ยนยู
อาร์แอล
……2.เว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมติดตาม วิเคราะห์ B ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ (CEO)
ประมวลผลข้อความบนเครือข่ายสังคม พัฒนาโดยทีม
วิจัยเนคเทค (Nectec)
……3.มาตรฐานที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาและผลิต C เหมืองข้อมูล (Data Mining)
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นกระบวนการใน
การพัฒนางานมี 5 ระดับ (level) ซึ่งใช้เป็นตัวบ่ง
บอกวุฒิภาวะของกระบวนการองค์การว่ามี
ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ใน
ระดับใด
….. 4. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และ D ดีนายออฟเซอร์วิส (Denial of Service – DoS)
เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณกัน
ขโมย ตู้เย็น เข้าด้วยกัน ทาให้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ดังกล่าวสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เอง
……5. ผู้กาหนดแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆขององค์การ ซึ่ง E ฟิชชิง (phishing)
เป็นแผนหลัก รวมทั้งแผนกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นผู้อนุมัติแผน เพื่อใช้เป็นกรอบ
นโยบายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์การ
..…6. การขัดขวางการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ในช่วง F เอสแอลเอ (Service Line Agreement − SLA)
ระยะเวลาหนึ่ง การปฏิเสธการให้บริการสามารถ
เกิดขึ้นที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ หรือ ช่องทาง
สื่อสาร หรือ ที่เครื่องปลายทางก็ได้
……7การนาเทคโนโลยีหลากหลายประเภทมาจัดการ G ฟาร์มมิง (pharming)
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากมาย
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มหาศาลและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเป็นข้อมูลทั้ง
ที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งมา
จากช่องทางหลายช่องทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ข้อมูลปริมาณมหาศาลนั้นกลายเป็นสารสนเทศหรือ
ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การ
……8.เทคโนโลยีที่มกี ารรวมสภาพแวดล้อมจริงกับ
วัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้งาน
สามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือนได้ในระดับหนึ่ง เช่น
เกมโปเกมอน
……9.การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศขนาดใหญ่ที่
เสมือนจริงและมีความยืดหยุ่นสูงผ่านอินเทอร์เน็ต มี
การประมวลผลอิงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ซอฟต์แวร์ของระบบจะทาการร้องขอการจัดสรร
ทรัพยากรและการบริการให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้
..…10.ส่วนหนึ่งของพันธะสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ
(ทั้งภายในองค์การและและภายนอกองค์การ) และ
ผู้ใช้ปลายทางหรือผู้รับบริการ ที่ร่วมกันกาหนดว่า
บริการใดที่ผู้ให้บริการจะให้บริการและใช้ระดับหรือ
มาตรฐานที่จาเป็น

H ซีเอ็มเอ็มไอ (Capability Maturity Model
Integration – CMMI)

J ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

K เอสเซนส์ (S-Sense)

L บิกดาตา (Big Data)
M สนิฟฟิง (sniffing)
P เออาร์ (Augmented Reality - AR)
R ระบบคลาวด์คอมพิวติง (cloud computing)
ส่วนที่ 2 จงเติมคำลงในช่องว่ำง (5 คะแนน)
1. ……………………………………………. เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสาหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือ
ขั้นตอนในการหาคาตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการ
ประกอบกัน ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ
สถานการณ์นั้น
2………………………………………………. อุตสาหกรรมสารสนเทศที่ สามารถจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ระบบ
จั ดการเนื้ อหา (content management system หรือ web content management system) และเครื่องมือ
ช่วยค้น (search tool)
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3……………………………………………… เป็นการบริหารเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการลงทุน หรือเงินที่เสียไป ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องแยกให้ออกถึงความแตกต่างระหว่างการประหยัดกับการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
4………………………………………………… เทคโนโลยีล่าสุดด้านวีอาร์ที่ทาให้เกิดความเป็นจริงผสมบนโลกแห่งความ
เป็นจริง เช่นวัตถุเสมือนไม่ได้แค่ถูกซ้อนทับกันในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุและ
โต้ตอบกับวัตถุเสมือนได้ รูปแบบของความเป็นจริงผสมนี้ถือว่าเป็นรูปแบบขั้นสูงของเออาร์
5. การจาหน่ายหรือเผยแพร่อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาความผิด เช่น อุปกรณ์สาหรับการเจาะระบบ หรือซอร์ฟแวร์
ที่มีไวรัส หรือม้าโทรจัน (trojan horse) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แฝงอยู่กับโปรแกรมการทางานทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การขโมยข้อมูล หรือทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ เป็นความผิดฐาน………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
ส่วนที่ 3 จงวิเคราะห์กรณีศึกษาและตอบคาถามต่อไปนี้มาโดยสังเขป (10 คะแนน)
บริษัทเบสท์โพรดักส์(Best Product) เป็นบริษัทผลิตอาหารเสริมดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา
สาหรับอานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าว
นี้พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการผลิตที่ทางานกับบริษัทมานาน
กว่า20 ปี และเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิต สามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีศักยภาพ ในเวลาต่อมาบริษัทคู่แข่งสืบทราบว่าบริษัทเบสท์โพร
ดักส์มีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการวางแผนการผลิต ทางบริษัทคู่แข่งจึงได้ว่าจ้างหรือติดสินบนพนักงานที่
ทางานอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศของบริษัทเบสท์โพรดักส์ให้ทาการคัดลอกซอฟต์แวร์ของระบบดังกล่าวมาให้ จากนั้น
บริษัทคู่แข่งจึงนาซอฟตร์แวร์ระบบที่ขโมยมานั้นมาศึกษาเพื่อใช้วางแผนการผลิตของบริษัทตนเอง รวมทั้งปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทาให้สามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้ทัดเทียมกับบริษัทเบสท์โพรดักส์ บริษัท
เบสท์โพรดักส์มาทราบในภายหลังว่าซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศการผลิตได้ถูกขโมยคัดลอกไปใช้ในบริษัทคู่
แข่งขัน แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน เนื่องจากบริษัทเบสท์โพรดักส์ขาดระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่รัดกุม
จากกรณีศึกษาข้างต้นจงวิเคราะห์และให้เหตุผลเพื่อตอบคาถามต่อไปนี้
3.1 บริษัทคู่แข่งทาผิดกฎหมายใด และเป็นความผิดในประเด็นใด (2 คะแนน)
3.2 พนักงานที่คัดลอกซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศด้านการผลิตของบริษัทเบสท์โพรดักส์ผิดจริยธรรมในข้อใด
(2 คะแนน)
3.3 ท่านคิดว่า หากบริษัทเบสท์โพรดักส์ ต้องการปลูกฝังจริยธรรมการทางานให้แก่พนักงานของบริษัทควร
ดาเนินการอย่างไร (2 คะแนน)
3.4 ถ้าท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทบริษัทเบสท์โพรดักส์ ท่านคิดว่าวิธีการในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
ควรทาอย่างไร ตอบมา 2 ข้อ (4 คะแนน)

