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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

 
รหัสวชิา  ๓๐๐๐๕๑๐๓ 

๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต 

 

ชื่อวชิา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

 

ประจ าภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๙ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



มคอ.๓ 
 

๑ 
 

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวชิา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแตล่ะรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร  ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา

ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ   ที่นักศึกษาจะได้รับการ

พัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน

การเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่

จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนีย้ังก าหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี ้

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย       หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

ภาษาไทย        ๓๐๐๐๕๑๐๓  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ภาษาอังกฤษ                        Use of Information Technology  

๒. จ านวนหน่วยกิต      ๓  (๒ – ๒ – ๕) หนว่ยกิต 

  บรรยาย ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  ปฏิบัติ  ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  ศกึษาด้วยตนเอง ๕  ช่ัวโมง/สัปดาห์         

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑  ส าหรับหลักสูตร........สาขาวิชา .........(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ…………) 

                  หลายหลักสูตร (หลักสูตรที่ใชร้ายวิชานีเ้ป็นรายวิชาเลือกทั่วไป /รายวิชาศกึษาทั่วไป) 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

                 วิชาศกึษาทั่วไป กลุ่มวชิา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                 วิชาเฉพาะ ( วชิาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ) 

                 วิชาเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

   ผูช่้วยศาสตราจารย์โกวิท  ยอดมงคล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๔๘๐๖๐๐๒๑๒xxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คุณวุฒิการศกึษา  ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์ฯ 

 ๔.๒  อาจารย์ผูส้อน (ทุกคน) 

  ๔.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท  ยอดมงคล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

๓๔๘๐๖๐๐๒๑๒xxx  ต าแหนง่ทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คุณวุฒิการศกึษา  ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์ 

๔.๒.๒ นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

ต าแหน่งทางวิชาการ.........อาจารย์................. คุณวุฒิการศกึษา......ปริญญาโท………….. 

  ๔.๒.๓ ..นางสาวสุพรรณี เขียวไกร เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๔๙๐๕๐๐๓๐๙xxx  

ต าแหน่งทางวิชาการ........อาจารย์.......คุณวุฒิการศกึษา ......ปริญญาโท………….. 
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๔.๒.๔ นายพงศ์พัทธ์  มังคละครีี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๐๐๒๐๒๖๒๓xxx   

ต าแหน่งทางวิชาการ.........อาจารย์................. คุณวุฒิการศกึษา......ปริญญาโท………….. 

๔.๒.๕ นายธนภัทร มาลีลัย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

ต าแหน่งทางวิชาการ........อาจารย์.......คุณวุฒิการศกึษา ......ปริญญาโท………….. 

๔.๒.๖ ..นายเทวา แก้วศักดาศริิ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๐๑๔๐๑๓๒๑ xxx  

ต าแหน่งทางวิชาการ........อาจารย์.......คุณวุฒิการศกึษา ......ปริญญาโท………….. 

๔.๒.๗ ..นางสาววชรินันท์ ปุ้ม เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๔๘๐๕๐๐๑๙๙ xxx    

ต าแหน่งทางวิชาการ........อาจารย์.......คุณวุฒิการศกึษา ......ปริญญาโท………….. 

๔.๒.๘ ..นายสิทธิชัย เสนารัตน์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   .........ต าแหน่งทางวิชาการ

........อาจารย์.......คุณวุฒิการศกึษา ......ปริญญาโท………….. 

 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษา ๒ / ๒๕๕๙  ช้ันปีที่ ๑, ช้ันปีที่ ๒ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

๘. สถานที่เรยีน  ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตัง้หลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน  

              ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรและเทคโนโลยี) 

              นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ.................................................................) 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   

  วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

จุดมุง่หมายของรายวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ังตอ่ไปนี้ 

๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีในการ 



มคอ.๓ 
 

๔ 
 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสามารถ

น ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน 

๑.๓ เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการองคค์วามรูส้ามารถท าโครงการ/โครงงานได้ 

๑.๔ เพื่อให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะและสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

๑.๕ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งความรูท้ี่ทันสมัยได้ 
  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรูเ้ป็นรูปธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ความรูท้ี่ทันสมัยด้วยตนเอง  

       ๒.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมาประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้  

 

วัตถุประสงค์ ข้อมูล/หลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

    

 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นคว้าและเขียนรายงานทางวิชาการ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสบืค้น การวิเคราะหข์้อมูล การสื่อสารและน าเสนองานทางวิชาการ  

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และจรยิธรรมสารสนเทศ   

Knowledge of information technology, searching method and academic writing report , usage of 

information technology for searching knowledge , searching method , data analysis , communication 

and academic presentation , usage of package programs , ethics about information technology and 

ethics of information 
 

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
  

บรรยาย/ทฤษฎี สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

๓๐ - ๓๐ ๗๕ 
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๕ 
 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล (ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน  

และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหนา้) 

   การให้ค าปรึกษานักศกึษาเกี่ยวกับวิชานี ้ด าเนินการผา่น ๒ ช่องทางคอื การให้ค าปรึกษาโดยตรง

ในห้องเรยีนหรือนอกห้องเรียน ประมาณสัปดาหล์ะ ๑ ช่ัวโมง และการให้ค าปรึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น Face book , e-mail ,Line เป็นรายบุคคล ประมาณสัปดาหล์ะ ๐.๕ ช่ัวโมง 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

         ๑.๑.๑ มีความซื่อสัตย์  

         ๑.๑.๒ มีความรับผิดชอบ  

         ๑.๑.๓ มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  

          

              ๑.๒  วิธีการสอน 

                   ๑.๒.๑ บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม 

     ๑.๒.๒ อภปิรายแบบมีสว่นร่วม 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

        ๑.๓.๑ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเ้รียน 

     ๑.๓.๒ แบบประเมินการมีวนิัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 

     ๑.๓.๓ ประเมินจากการอภปิรายแบบมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑ ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

  ๒.๑.๑ มีความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการ 

                   ๒.๑.๒  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล  

การสื่อสารและน าเสนองานทางวิชาการ 

                   ๒.๑.๓  เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการในการด าเนินชีวติ 

๒.๑.๔ จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๒ วิธีการสอน 

                  ๒.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและน าเสนอรายงาน 
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๖ 
 

๒.๒.๒ โครงงาน  

๒.๒.๓ ปฏิบัติตามใบงาน 

 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

๒ .๓. ๑ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

  ๒ .๓. ๒ ประเมินจากโครงงาน 

                    ๒.๓.๓ การปฏิบัติใบงาน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

                    ๓.๑.๑ สามารถบูรณาการความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ 

                    ๓.๑.๒ ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนองานทาง

วิชาการ 

                    ๓.๑.๓ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบในการท าโครงงาน 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและน าเสนอรายงาน 

๓.๒.๒ โครงงาน 

            ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

๓.๓.๑ การสอบกลางภาค การน าเสนอ และการสอบปลายภาค 

  ๓.๓.๒ ผลงานจากโครงงาน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 

๔.๑.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  

๔.๑.๒ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   

  ๔.๑.๓ สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้  

 ๔.๒ วิธีการสอน 

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นการมีสว่นร่วม 

       ๔.๒.๒ เรียนรู้ในชุมชน 

 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๔.๓.๑ การอภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

  ๔.๓.๒ พฤติกรรมการมสี่วนรว่มในชั้นเรียน 

  ๔.๓.๓ ความส าเร็จของโครงงาน 

 



มคอ.๓ 
 

๗ 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  ๕.๑.๑ การเลือกใช้สื่อการน าเสนอต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  ๕.๑.๒ สามารถวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปและข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง  

  ๕.๑.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหลง่ความรูท้ี่ทันสมัย  

 ๕.๒  วิธีการสอน 

           ๕.๒.๑ มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ โครงงาน 

  ๕.๒.๒ ท ากิจกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ ผลงานจากโครงงาน และการน าเสนอโครงงาน 

  ๕.๓.๒ การส่งงานผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  



มคอ.๓ 
 

๘ 
 

 

หมวดที่  ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

 

 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๑ ชี้แจง Couse Syllabus 

รายวชิา ข้อตกลง

เบือ้งต้น และการวัด

ประเมินผล 

บทท่ี ๑ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๒ ๒ ๑.บอกชนดิของ

คอมพิวเตอร์ได้ 

๒ .อธิบาย

องคป์ระกอบของ

ระบบสารสนเทศ

ได ้

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้า

แหลง่ความรูท้ี่ทันสมัย 

 

 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๙ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๒ บทท่ี ๒ การค้นคว้าและ

เขียนรายงานวชิาการ 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายของ

การค้นคว้าได ้

๒.เข้าใจ

กระบวนการ

ศกึษาค้นคว้า 

๓.อธิบาย

ความหมายของ

รายงานได ้

๔.อธิบายประเภท

ของรายงานทาง

วชิาการได ้

๕.อธิบายรูปแบบ

การเขียน

โครงงาน 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้า

แหลง่ความรูท้ี่ทันสมัย 

 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 

๓ บทท่ี ๓ อนิเทอร์เน็ต ๒ ๒ ๑. อธิบายประวัติ

ของอินเทอร์เน็ต

ได ้

๒. อธิบายการ

เข้าถึง

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๐ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

อนิเทอร์เน็ตได้ 

๓. บอกชนดิการ

ตดิตอ่สื่อสารได้ 

๔. บอกเครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการคน้หา

ได ้

๕.อธิบายการ

พาณิชย์

อเิล็กทรอนิกสไ์ด้ 

๖.บอกชนดิ

โปรแกรมเว็บยูทิลิ

ตไีด้ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 
 

มอบหมาย 

 

๔ บทท่ี ๔ ซอฟตแ์วร์ ๒ ๒ ๑.บอกประเภท

ซอฟตแ์วร์ได ้

๒.อธิบาย

ซอฟตแ์วร์แต่ละ

ประเภทได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๑ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 
 

 

๕ บทท่ี ๕ หนว่ยระบบ ๒ ๒ ๑.จ าแนกประเภท

หนว่ยระบบได้ 

๒.อธิบายรูปแบบ

การเข้ารหัส

เลขฐานสองได ้

๓.อธิบาย

ส่วนประกอบ

พื้นฐานของหนว่ย

ระบบได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ต่อเวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๒ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 

๖ บทท่ี ๖ การรับเข้าและ

ส่งออกข้อมูล 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายขอ้มูล

เข้าได ้

๒.บอกชนดิ

อุปกรณรั์บเข้า

ข้อมูลได ้

๓.บอก

ความหมายขอ้มูล

ออกได ้

๔.บอกชนดิ

อุปกรณส์่งออก

ข้อมูลได ้

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๓ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 

๗ บทท่ี ๗ หนว่ยความจ า

ส ารอง 

๒ ๒ ๑.บอกชนดิของ

หนว่ยความจ า

ส ารองได ้

๒.อธิบาย

หนว่ยความจ าแต่

ละชนิดได ้

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 

 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๔ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๘ บทท่ี ๘ ฐานขอ้มูล ๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายของ

ข้อมูลได ้

๒.อธิบาย

โครงสร้างข้อมูล

ได ้

๓.อธิบายประเภท

ของฐานข้อมูลได ้

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 
 

 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 

๙ สอบกลางภาค 



มคอ.๓ 
 

๑๕ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๑๐ บทท่ี ๑๐ การสื่อสารและ

น าเสนองานวชิาการ 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายการ

สื่อสารข้อมูลได ้

๒.อธิบาย

องคป์ระกอบของ

การสื่อสารได ้

๓.เข้าใจชนิดของ

สัญญาณข้อมูล

ได ้

๔.บอก

ความหมายการ

น าเสนอได้ 

๕.อธิบายรูปแบบ

และประเภทการ

น าเสนอได้ 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 
 

 

 

 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๖ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๑๑ บทท่ี ๑๑ จรยิธรรมและ

ความปลอดภัย 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายของ

จรยิธรรมได้ 

๒.จ าแนกความ

แตกตา่งระหวา่ง

จรยิธรรมและ

กฎระเบียบได้ 

๓.อธิบาย

ลักษณะของ

อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์แบบ

ตา่งๆ ได ้

๔.บอกวธีิรักษา

ความปลอดภัยใน

ระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 
 

-บรรยาย ท าแบบฝึกหัด 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๗ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

๑๒-

๑๕ 

บทท่ี ๑๒ โปรแกรม

ส าเร็จรูป 

๘ ๘ ๑.บอกโปรแกรม

ท่ีใชใ้นการ

น าเสนองานได ้

๒.ใชเ้ครื่องมือ

โปรแกรมน าเสนอ

งานได ้

๓.ประยุกตใ์ช้

โปรแกรมน าเสนอ

งานได ้

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์ 

๑.๒ มีความรับผดิชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓ มีความรู้และความ

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 
 

-บรรยาย/ ฝึกปฏบัิติ 

- ห้องปฏบัิตกิาร 

คอมพิวเตอร์ 

- Power point 

-วดีีโอ 

-พฤตกิรรมการ

เข้าเรียน การแตง่

กายและความตรง

ตอ่เวลาในการส่ง

งานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมิน 

การแตง่กาย 

 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 

 

๑๖ น าเสนอโครงงาน ๒ ๒ ๑.น าเสนอ

โครงงาน 
ความรับผิดชอบหลัก 

๒.๓ มีความรู้และความ

นักศกึษาแตล่ะกลุ่ม

น าเสนอผลงานโครงงาน

กลุ่ม 

ส่งรายงาน

โครงงาน 

น าเสนอโครงงาน 

แบบประเมิน

โครงงาน 

ประธาน

รายวชิา 

และคณะ 



มคอ.๓ 
 

๑๘ 
 

 

สัปดาห ์

ที ่

 

หัวข้อ /รายละเอียด  

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

ที่ต้องการพัฒนา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน )ถา้มี(  

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

๓.๓. สามารถบูรณาการ

ความรูใ้นการจัดการได้ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนนิชีวิต 

๓.๑. มีความคิด

สร้างสรรค์และสามารถคิด

ได้อย่างเป็นระบบ 
 

 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

  
 



มคอ.๓ 
 

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ระบุวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ที่

ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล

นักศกึษา 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ คุณธรรม จรยิธรรม ๑-๑๕ ๑๐  

๒,๓,๔ แบบฝกึหัด ,การมสี่วนรว่ม 

,กิจกรรมกลุ่ม 

๑-๑๕ ๑๕  

๑,๒,๓,๕ ใบงาน , การส่งงานผ่าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑-๑๕ ๑๕  

๑,๒,๓,๔,๕ โครงการ/โครงงาน ๑๖ ๒๐  

๒,๓ สอบกลางภาค ๙ ๒๐  

๒,๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๒๐  
 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary (มปป) คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่.  

  ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ศรไีพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (๒๕๕๔) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น (จ ากัด   

  มหาชน) กรุงเทพฯ 

Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary (มปป) คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่.  

  ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 

สุพรรษา  ยวงทอง. (๒๕๕๗) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. บริษัทโปรวิช่ัน จ ากัด. กรุงเทพฯ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary (มปป) คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่.  

  ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 

 

๑๖ 



มคอ.๓ 
 

๒๐ 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศกึษา ได้ดังนี ้

  แบบประเมินรายวิชา 

           การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 

           การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

           ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

            อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

          แบบประเมินผู้สอน 

           ผลการสอบ 

           การสวนสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ 

           การประเมนิโดยคณะกรรมการประเมินขอ้สอบ 

           การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน 

            อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

๓.  กลไกการปรับปรุงการสอน 

           สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

           การวิจัยในช้ันเรยีน 

           อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชาของนักศึกษา 

           มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา          

โดยตรวจสอบ  ขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

           การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการประจ า

คณะ 

           การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

อื่นๆที่ไม่ใชอ่าจารย์ประจ าหลักสูตร 

            อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 

 

 



มคอ.๓ 
 

๒๑ 
 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ ๔ 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผูส้อนโดยนักศกึษา 

           ปรับปรุงรายวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

            อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
 


