
แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ 
ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา       มีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี้ 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่  ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่  ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
           ๐๐๑๒๗๒   คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  (Introduction to Computer Information science) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

๑. รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง 
๒. ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 
๓. ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ 
๔. ดร.วินัย วงษ์ไทย 
๕. ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ 
๖. อ. ณัฐวดี หงษ์บุญมี 
๗. อ. วุฒิพงษ์  เรือนทอง 
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๘. อ. พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์ 
๙. อ. สุธาสินี ฉิมเล็ก 

ผู้ช่วยสอนรายวิชา 
๑. รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง 
๒.  ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 
๓. ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ 
๔. ดร.วินัย วงษ์ไทย 
๕. ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ 
๖. อ. ณัฐวดี หงษ์บุญมี 
๗. อ. วุฒิพงษ์  เรือนทอง 
๘. อ. พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์ 
๙. อ. สุธาสินี ฉิมเล็ก 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถา้มี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
อาคารปราบไตรจักร และอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑  นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๑.๒  นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม 
๑.๓  นิสิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

          ๑.๔  นิสิตสามารถน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในด้านการศึกษาและการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงให้เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวางต่อความส าคัญของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  

๒.๒  เพ่ือสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
๒.๓  จัดกระบวนการสอนให้เป็นแบบ Problem-based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในอนาคต 

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
ระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพล
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ของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  
Evolution of computer technology from past to present and a possible future, computer 

hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, Internet and 
applications on the Internet, risks of a system usage, data management, information system, office 
automation software, multimedia technology, web-based media publishing, web design and 
development and an influence of technology on human society. 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง/สัปดาห์) 

- 
๓๐ ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๗๕ ชั่วโมง 

(๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
          ๓.๑   ๓ ชั่วโมงทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  
 ๓.๒  ติดต่อทางอีเมล์ของอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
               ๑.๑.๑  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และท ากิจกรรมที่มุ่งสู่
ความส าเร็จของงาน และมีจิตสาธรณะ 
       ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
               ๑.๒.๑  บรรยายในชั้นเรียน โดยสอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออก
ที่มุ่งเน้นสู่ความส าเร็จ และเน้นในเรื่องการเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการสอยบหรือคัดลอกผลงาน
ผู้อื่น 
               ๑.๒.๒  ก าหนดระเบียบในการเข้าชั้นเรียนและระเบียบในการส่งงาน           
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       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
              ๑.๓.๑   สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน 
               ๑.๓.๒   พิจารณาจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน 
               ๑.๓.๓  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมายให้ท า 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
               ๒.๑.๑  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง ในเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รู้เท่าทนการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโ์ลกทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 
               ๒.๑.๒  มีทักษะการประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันกับการด าเนินชีวิต
และการเรียน 
       ๒.๒   วิธีการสอน 
                ๒.๒.๑  บรรยายในชั้นเรียน 
                ๒.๒.๒  ระบุแหล่งข้อมูลให้นิสิตไปศึกษาเพ่ิมเติม 
                ๒.๒.๓  เรียนรู้จากปัญหาที่ก าหนดให้ 
       ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                ๒.๓.๑  จัดสอบวัดความรู้ 
                ๒.๓.๒  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
 
 
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                ๓.๑.๑  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยสารมารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการ
ของเหตุผลผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
                ๓.๑.๒  มีทักษะภาคปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาประยุกต์ในการศึกษาและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
                ๓.๒.๑  บรรยายในชั้นเรียน 
                ๓.๒.๒  ฝึกทักษะการใช้งานในห้องปฏิบัติการและผ่านการทดสอบ 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                ๓.๓.๑  จัดสอบวัดความรู้ 
                ๓.๓.๒  ทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 
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๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
                ๔.๑.๑  มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ  
       ๔.๒   วิธีการสอน 
                ๔.๒.๑  มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตาอเนื่อง โดยอาจติดต่อสื่อสาร ค้นหาความรู้ แสดง
ความคิดเห็นและส่งงานผ่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                ๔.๓.๑  พิจารณาจากงานที่มอบหมาย  

 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
                 ๕.๑.๑  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
                 ๕.๒.๑  บรรยายในชั้นเรียน 
                 ๕.๒.๒  ฝึกฝนการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันในห้องปฏิบัติการ 
                 ๕.๒.๓  มอบหมายงานในห้องปฏิบัติการ 
 

               ๕.๓   วิธีการประเมิน  
                 ๕.๓.๑  จัดสอบวัดความรู้ 
                 ๕.๓.๒  ทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 
                 ๕.๓.๓  ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน    
      

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ 
 (ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
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๑ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๒ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๒ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้อินเตอร์เน็ตและการ
สืบค้นข้อมูล 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๓ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๓ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้อินเตอร์เน็ตและการ
สืบค้นข้อมูล 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๔ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ซอฟต์แวร์ 
 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๔ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม 
Microsoft Word 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๕ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๕ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม 
Microsoft Word 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๖ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๖ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๗ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๗ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๘ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : พ้ืนฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 
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๘ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๙ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : พ้ืนฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๙ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๑๐ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๑๐ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรมเพ่ือตกแต่ง
ภาพ 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๑๑ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ความเสี่ยงจากการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๑๑ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรมเพ่ือตกแต่ง
ภาพ 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๑๒ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : การจัดการข้อมูล ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๑๒ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การใช้โปรแกรมเพ่ือตกแต่ง
ภาพ 

๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๑๓ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : ระบบสารสนเทศ ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๑๓ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การพัฒนางานบนเว็บ ๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๑๔ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : เทคโนโลยีสื่อผสม ๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๑๔ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การพัฒนางานบนเว็บ ๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

๑๕ 
(ว/ด/ป) 

ภาคบรรยาย : อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อ
มนุษย์และสังคม 

๒ บรรยายและกิจกรรมในชั้น
เรียน 

คณาจารย์ 
 

๑๕ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : การพัฒนางานบนเว็บ ๒ ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์
และน าส่งงาน 

อาจารย์ผู้สอนประจ า
กลุ่มเรียน 

* จ านวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต 
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* กรณีท่ีมีโครงการ /เชิญวิทยากรมาบรรยาย ขอให้ระบุในแผนการสอนด้วย 
 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

- มีความรับผิดชอบ 
- ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

- ตรวจรายชื่อการเข้าเรียนและ
ท าปฏิบัติการ 
- มอบหมายแบบฝึกหัดเพ่ือ

ฝึกฝนในภาคปฏิบัติ 

บางสัปดาห์ใน
บรรยายและทุก
การเรียนใน
ห้องปฏิบัติการ 

๒๔% 

- ทักษะการประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา
โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันกับการ
ด าเนินชีวิตและการเรียน 
- สามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้

ทั้งพฤติกรรมกาย วาจา และ
เทคโนโลยีใหม่  
- ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ

การแปลความหมาย สื่อสารและ
การวางแผนในการด าเนินชีวิต 

- มอบหมายปัญหาพิเศษ บางสัปดาห์ใน
บรรยายและ
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖% 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 
- ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
- เชื่อมโยงสภาพการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
กับการด าเนินชีวิต 
- สามารถแยกแยะวิเคราะห์บน

หลักการของเหตุผล ด้านวิธีการ
ทางคอมพิวเตอร์ 

- จัดสอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค 

สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ ๘  
สอบปลายภาค
สัปดาห์ที่ ๑๖ 

๖๐% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 
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** วิธีการประเมิน เช่น ประเมนิจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑.๑ เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงล่าสุด 
๑.๒ Download เอกสารได้จากเว็บไซท์ของรายวิชา  http://www.sci.nu.ac.th/csitnew/introcom/ 

 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๒.๑  เสรี ชะนะ, สารภี จุลแก้ว, ญาณพัฒน์ ชูชื่นและคณะผู้แปล. “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2015)” แปลจากหนังสือ Computing Essentials 2015 เขียนโดย 
Timothy J. O, Linda I. O, Daniel A. O. ส านักพิมพ์ แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 

๒.๒  สุพรรษา ยวงทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรวชิั่น, บจว. 2558. 
๒.๓  Gary B. Shelly, Steven M. Freund, and Misty E. Vermaat, Introduction to Computers 

(Shelley Cashman Series), June 18, 2010.  
๒.๔  LABERTA, C., Computers are your Future Complete. ISBN : 9781292021058  ปีพิมพ์: 12/2013   
๒.๕  Ron White, Timothy Edward Downs. How Computers Work (10th Edition). Que. 2014. 
๒.๖  Andy Rathbone, Windows 8 For Dummies Paperback – October 2, 2012 
๒.๗  Carl Siechert and Ed Bott, Microsoft Office Inside Out: 2013 Edition  (Jun 25, 2013) 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
๓.๑  โกเมศ ศรีมงคล. “คูม่ือการใช้ Windows Vista + Office 2007”. ส านักพิมพ์ infopress. 2550. 
๓.๒  ดวงพร เกี๋ยงค า. “คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์”. ส านักพิมพ์ Provision. 2551. 
๓.๓  นวรัตน ์ธนะรุ่งรักษ์, พิรพร หมุนสนิท. “Google”. ส านักพิมพ์ เคทีพี. 2549.   
๓.๔  ดวงพร เกี๋ยงค า คู่มือ WINDOWS 8 ฉบับใช้งานจริง  ISBN : 9786162004186  ปีพิมพ์ : 1 / 2556   
๓.๕  JANET LOWE,  GOOGLE ขอเล่าบ้าง  ISBN : 9789749358917  ปีพิมพ์ : 1 / 2557   
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑  ใช้ระบบประเมินการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
๑.๒  ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียนแบบออนไลน์ 
๑.๓  ท าการสรุปผลการประเมินจากนิสิต 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
๒.๑  พิจารณาจากผลคะแนนของนิสิต 
๒.๒  พิจารณาจากความสนใจของนิสิตต่อการเข้าเรียน 
๒.๓  สังเกตการณ์จากผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑  จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
๓.๒  ท าการวิจัยชั้นเรียน 
๓.๓  จัดท าสื่อการสอนแบบ E-learning เพ่ือเสริมความรู้นอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
๔.๑  ทวนจากคะแนนสอบ และงานที่ได้มอบหมาย 
๔.๒  ทวนจากผลส ารวจความคิดเห็น 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑  น าข้อมูลจาก ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 



๑๒                                                         มคอ. ๓     

 


