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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

 
รหัสวชิา  ๓๐๐๐๕๑๐๓ 

๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 

 

ช่ือวิชา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

 

ประจาํภาคการศึกษา ที ่๒/๒๕๕๙ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป สํานักงานอธิการบดี 



มคอ.๓ 
 

๑ 
 

มหาวทิยาลยันครพนม 

มคอ. ๓  รายละเอยีดของรายวิชา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแตละรายวิชาเพ่ือใหการจดัการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามทีว่างแผนไวในรายละเอียด

ของหลักสูตร  ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา

ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ  ที่นักศึกษาจะไดรับการ

พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชใน

การเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอ่ืนๆที่

จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหสัและชื่อรายวิชา  

ภาษาไทย        ๓๐๐๐๕๑๐๓  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ภาษาอังกฤษ                        Use of Information Technology  

๒. จํานวนหนวยกิต      ๓  (๒ – ๒ – ๕) หนวยกิต 

  บรรยาย ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห 

  ปฏิบัต ิ  ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห 

  ศึกษาดวยตนเอง ๕  ช่ัวโมง/สัปดาห         

๓. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑  สําหรับหลักสูตร........สาขาวิชา .........(หลักสูตรใหม/ปรบัปรุง พ.ศ…………) 

                  หลายหลักสูตร (หลักสูตรที่ใชรายวิชาน้ีเปนรายวิชาเลือกทั่วไป /รายวิชาศึกษาทั่วไป) 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

                 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

                 วิชาเฉพาะ ( วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ) 

                 วิชาเลือก 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

   ผูชวยศาสตราจารยโกวิท  ยอดมงคล เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๔๘๐๖๐๐๒๑๒xxx 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  คุณวุฒิการศึกษา  ค.อ.ม. คอมพิวเตอรฯ 

 ๔.๒  อาจารยผูสอน (ทุกคน) 

  ๔.๒.๑ ผูชวยศาสตราจารยโกวิท  ยอดมงคล เลขบตัรประจําตัวประชาชน  

๓๔๘๐๖๐๐๒๑๒xxx  ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  คุณวุฒิการศึกษา  ค.อ.ม. คอมพิวเตอร 

๔.๒.๒ นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ เลขบตัรประจําตัวประชาชน  

ตําแหนงทางวิชาการ.........อาจารย................. คุณวุฒิการศึกษา......ปริญญาโท………….. 

  ๔.๒.๓ ..นางสาวสุพรรณี เขียวไกร เลขบัตรประจําตวัประชาชน ๓๔๙๐๕๐๐๓๐๙xxx  

ตําแหนงทางวิชาการ........อาจารย.......คุณวุฒิการศึกษา ......ปรญิญาโท………….. 
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๓ 
 

๔.๒.๔ นายพงศพัทธ  มังคละคีรี เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๐๒๐๒๖๒๓xxx   

ตําแหนงทางวิชาการ.........อาจารย................. คุณวุฒิการศึกษา......ปริญญาโท………….. 

๔.๒.๕ นายธนภัทร มาลีลัย เลขบตัรประจําตัวประชาชน  

ตําแหนงทางวิชาการ........อาจารย.......คุณวุฒิการศึกษา ......ปรญิญาโท………….. 

๔.๒.๖ ..นายเทวา แกวศักดาศิริ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๑๔๐๑๓๒๑ xxx  

ตําแหนงทางวิชาการ........อาจารย.......คุณวุฒิการศึกษา ......ปรญิญาโท………….. 

๔.๒.๗ ..นางสาววชิรนนัท ปุม เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓๔๘๐๕๐๐๑๙๙ xxx    

ตําแหนงทางวิชาการ........อาจารย.......คุณวุฒิการศึกษา ......ปรญิญาโท………….. 

๔.๒.๘ ..นายสิทธิชัย เสนารัตน เลขบัตรประจําตัวประชาชน   .........ตําแหนงทางวิชาการ

........อาจารย.......คุณวุฒิการศึกษา ......ปริญญาโท………….. 

 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

 ภาคการศึกษา ๒ / ๒๕๕๙  ช้ันปที ่๑, ช้ันปที ่๒ 

๖. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

 ไมมี 

๘. สถานที่เรียน  ระบุสถานที่เรียนทกุแหงทัง้ในและนอกที่ตัง้หลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

              ในสถานที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะ

วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรและเทคโนโลยี) 

              นอกสถานทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ.................................................................) 

๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด   

  วันที่ ๑๕ เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรยีนรูในรายวิชาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีวัตถปุระสงค เพ่ือใหนักศึกษาเกิดผลลัพธการเรียนรูดังตอไปน้ี 

๑.๑ เพ่ือใหนักศึกษามีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เปนแบบอยางที่ดีในการ 
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ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและชวยเหลือผูอ่ืนได 

๑.๒ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และสามารถ

นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๑.๓ เพ่ือใหนักศึกษาบูรณาการองคความรูสามารถทําโครงการ/โครงงานได 

๑.๔ เพ่ือใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตสาธารณะและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

๑.๕ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกใชส่ือในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการสืบคนขอมลูจากแหลงความรูที่ทันสมัยได 
  

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพ่ือใหนกัศึกษามีพ้ืนฐานความรูเปนรูปธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมลูจาก

แหลงความรูที่ทนัสมัยดวยตนเอง  

       ๒.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารมาประยกุตใชในชีวิตประจําวันได  

 

วัตถุประสงค ขอมูล/หลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผูรับผิดชอบ 

    

 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  การคนควาและเขียนรายงานทางวิชาการ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู การสืบคน การวิเคราะหขอมูล การส่ือสารและนําเสนองานทางวิชาการ  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป  จริยธรรมที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
  

บรรยาย/ทฤษฎี สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

การศึกษาดวย

ตนเอง 

๓๐ - ๓๐ ๗๕ 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล (ระบุจํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน 

และวิธีการส่ือสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา) 

   การใหคําปรกึษานกัศึกษาเกีย่วกบัวิชาน้ี ดําเนินการผาน ๒ ชองทางคือ การใหคําปรึกษาโดยตรง

ในหองเรยีนหรือนอกหองเรยีน ประมาณสัปดาหละ ๑ ช่ัวโมง และการใหคําปรึกษาผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน Face book , e-mail ,Line เปนรายบคุคล ประมาณสัปดาหละ ๐.๕ ช่ัวโมง 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพัฒนา 

         ๑.๑.๑ มีความซ่ือสัตย  

         ๑.๑.๒ มีความรับผิดชอบ  

         ๑.๑.๓ มีระเบียบวินยัและเปนแบบอยางที่ดี  

          

              ๑.๒  วิธีการสอน 

                   ๑.๒.๑ บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

     ๑.๒.๒ อภิปรายแบบมีสวนรวม 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

        ๑.๓.๑ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน 

     ๑.๓.๒ แบบประเมินการมีวินัย ความซ่ือสัตย และความรบัผิดชอบ 

     ๑.๓.๓ ประเมินจากการอภิปรายแบบมีสวนรวมในช้ันเรียน 

๒. ความรู 

 ๒.๑ ความรูทีต่องไดรับ 

  ๒.๑.๑ มีความรูเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การคนควา การเขียนรายงานทางวิชาการ 

                   ๒.๑.๒  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู การสืบคน การวิเคราะหขอมูล 

การส่ือสารและนําเสนองานทางวิชาการ 

                   ๒.๑.๓  เลือกใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการในการดําเนินชีวิต 

๒.๑.๔ จริยธรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๒ วิธีการสอน 

                  ๒.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและนําเสนอรายงาน 
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๒.๒.๒ โครงงาน  

๒.๒.๓ ปฏิบติัตามใบงาน 

 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

๒ ..๓ ๑ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

  ๒ ..๓ ๒ ประเมินจากโครงงาน 

                    ๒.๓.๓ การปฏิบตัิใบงาน 
 

๓. ทักษะทางปญญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญญาทีต่องพัฒนา 

                    ๓.๑.๑ สามารถบรูณาการความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู 

                    ๓.๑.๒ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมสําเรจ็รปูในการนําเสนองานทาง

วิชาการ 

                    ๓.๑.๓ มีความคิดสรางสรรคและสามารถคิดไดอยางเปนระบบในการทําโครงงาน 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

  ๓.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและนาํเสนอรายงาน 

๓.๒.๒ โครงงาน 

            ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

๓.๓.๑ การสอบกลางภาค การนําเสนอ และการสอบปลายภาค 

  ๓.๓.๒ ผลงานจากโครงงาน 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 

๔.๑.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน  

๔.๑.๒ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม   

  ๔.๑.๓ สามารถสรางความสัมพันธระหวางกลุมคนหลากหลายได  

 ๔.๒ วิธีการสอน 

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมกลุมโดยเนนการมีสวนรวม 

       ๔.๒.๒ เรียนรูในชุมชน 

 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๔.๓.๑ การอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 

  ๔.๓.๒ พฤตกิรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

  ๔.๓.๓ ความสําเร็จของโครงงาน 

 



มคอ.๓ 
 

๗ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  ๕.๑.๑ การเลือกใชส่ือการนําเสนอตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ๕.๑.๒ สามารถวิเคราะหขอมูลทั่วไปและขอมูลตัวเลขไดอยางถูกตอง  

  ๕.๑.๓ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาแหลงความรูที่ทันสมัย  

 ๕.๒  วิธีการสอน 

           ๕.๒.๑ มอบหมายงานใหนกัศึกษาคนควาดวยตนเอง และ โครงงาน 

  ๕.๒.๒ ทํากิจกรรมผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ ผลงานจากโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน 

  ๕.๓.๒ การสงงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  



มคอ.๓ 
 

๘ 
 

 

หมวดที่  ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

 

 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๑ ชี้แจง Couse Syllabus 

รายวิชา ขอตกลง

เบือ้งตน และการวัด

ประเมนิผล 

บทท่ี ๑ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๒ ๒ ๑.บอกชนดิของ

คอมพวิเตอรได 

๒ .อธิบาย

องคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ

ได 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินยัและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๕.๒ สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควา

แหลงความรูที่ทนัสมัย 

 

 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๙ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๒ บทท่ี ๒ การคนควาและ

เขยีนรายงานวิชาการ 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายของ

การคนควาได 

๒.เขาใจ

กระบวนการ

ศกึษาคนควา 

๓.อธิบาย

ความหมายของ

รายงานได 

๔.อธิบายประเภท

ของรายงานทาง

วชิาการได 

๕.อธิบายรูปแบบ

การเขยีน

โครงงาน 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๕.๒ สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควา

แหลงความรูที่ทนัสมัย 

 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 

๓ บทท่ี ๓ อนิเทอรเน็ต ๒ ๒ ๑. อธิบายประวัติ

ของอนิเทอรเน็ต

ได 

๒. อธิบายการ

เขาถงึ

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินยัและ

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๐ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

อนิเทอรเน็ตได 

๓. บอกชนดิการ

ตดิตอสื่อสารได 

๔. บอกเคร่ืองมือ

ท่ีใชในการคนหา

ได 

๕.อธิบายการ

พาณิชย

อเิล็กทรอนกิสได 

๖.บอกชนดิ

โปรแกรมเว็บยูทิลิ

ตไีด 

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

มอบหมาย 

 

๔ บทท่ี ๔ ซอฟตแวร ๒ ๒ ๑.บอกประเภท

ซอฟตแวรได 

๒.อธิบาย

ซอฟตแวรแตละ

ประเภทได 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินยัและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๑ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

 

๕ บทท่ี ๕ หนวยระบบ ๒ ๒ ๑.จําแนกประเภท

หนวยระบบได 

๒.อธิบายรูปแบบ

การเขารหสั

เลขฐานสองได 

๓.อธิบาย

สวนประกอบ

พืน้ฐานของหนวย

ระบบได 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินยัและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๒ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

๖ บทท่ี ๖ การรับเขาและ

สงออกขอมูล 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายขอมลู

เขาได 

๒.บอกชนดิ

อุปกรณรับเขา

ขอมูลได 

๓.บอก

ความหมายขอมูล

ออกได 

๔.บอกชนดิ

อุปกรณสงออก

ขอมูลได 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินยัและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๓ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

๗ บทท่ี ๗ หนวยความจํา

สํารอง 

๒ ๒ ๑.บอกชนดิของ

หนวยความจํา

สํารองได 

๒.อธิบาย

หนวยความจําแต

ละชนดิได 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินยัและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๔ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๘ บทท่ี ๘ ฐานขอมูล ๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายของ

ขอมูลได 

๒.อธิบาย

โครงสรางขอมูล

ได 

๓.อธิบายประเภท

ของฐานขอมูลได 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 

๙ สอบกลางภาค 



มคอ.๓ 
 

๑๕ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๑๐ บทท่ี ๑๐ การสื่อสารและ

นําเสนองานวชิาการ 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายการ

สื่อสารขอมูลได 

๒.อธิบาย

องคประกอบของ

การสื่อสารได 

๓.เขาใจชนดิของ

สัญญาณขอมูล

ได 

๔.บอก

ความหมายการ

นําเสนอได 

๕.อธิบายรูปแบบ

และประเภทการ

นําเสนอได 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๖ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๑๑ บทท่ี ๑๑ จริยธรรมและ

ความปลอดภัย 

๒ ๒ ๑.บอก

ความหมายของ

จริยธรรมได 

๒.จําแนกความ

แตกตางระหวาง

จริยธรรมและ

กฎระเบียบได 

๓.อธิบาย

ลักษณะของ

อาชญากรรม

คอมพวิเตอรแบบ

ตางๆ ได 

๔.บอกวธีิรักษา

ความปลอดภัยใน

ระบบ

คอมพวิเตอรได 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

-บรรยาย ทําแบบฝกหัด 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๗ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

๑๒-

๑๕ 

บทท่ี ๑๒ โปรแกรม

สําเร็จรูป 

๘ ๘ ๑.บอกโปรแกรม

ท่ีใชในการ

นําเสนองานได 

๒.ใชเคร่ืองมือ

โปรแกรมนําเสนอ

งานได 

๓.ประยุกตใช

โปรแกรมนําเสนอ

งานได 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑ มีความซ่ือสัตย 

๑.๒ มีความรบัผิดชอบ 

๑.๓ มีระเบียบวินัยและ

เปนแบบอยางทีดี่ 

๒.๓ มีความรูและความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ .สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 

-บรรยาย/ ฝกปฏบัิติ 

- หองปฏบัิติการ 

คอมพวิเตอร 

- Power point 

-วดีโีอ 

-พฤตกิรรมการ

เขาเรียน การแตง

กายและความตรง

ตอเวลาในการสง

งานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

- ใบเช็คเวลา

เรียน 

- แบบประเมนิ 

การแตงกาย 

 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 

 

๑๖ นําเสนอโครงงาน ๒ ๒ ๑.นําเสนอ

โครงงาน 
ความรับผิดชอบหลัก 

๒.๓ มีความรูและความ

นักศกึษาแตละกลุม

นําเสนอผลงานโครงงาน

กลุม 

สงรายงาน

โครงงาน 

นําเสนอโครงงาน 

แบบประเมนิ

โครงงาน 

ประธาน

รายวิชา 

และคณะ 



มคอ.๓ 
 

๑๘ 
 

 

สัปดาห 

ที่ 

 

หัวขอ /รายละเอยีด  

 

จํานวนชั่วโมง 

 

จุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงค 

ผลการเรียนรู 

ที่ตองการพฒันา 

(Learning  Outcome) 

กจิกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน 

สื่อการสอน )ถามี(  

 

วธีิการประเมิน 

 

เครื่องมอื

ประเมนิ 

 

ชื่อผูสอน 

บรรยาย ปฏบัิตกิาร 

เขาใจดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

๓.๓. สามารถบรูณาการ

ความรูในการจัดการได 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔ สามารถเช่ือมโยง

ศาสตรดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยกุตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

๓.๑. มีความคิด

สรางสรรคและสามารถคิด

ไดอยางเปนระบบ 

 

 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

  
 



มคอ.๓ 
 

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหที่

ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล

นักศึกษา 
สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ คุณธรรม จริยธรรม ๑-๑๕ ๑๐  

๒,๓,๔ แบบฝกหัด ,การมีสวนรวม 

,กิจกรรมกลุม 

๑-๑๕ ๑๕  

๑,๒,๓,๕ ใบงาน , การสงงานผาน

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.  ตําราและเอกสารหลกั 

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

  สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ศรีไพร  ศกัด์ิรุงพงศากุล. (๒๕๕๔) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน (จํากัด   

  มหาชน) กรงุเทพฯ 

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

  สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล 

สุพรรษา  ยวงทอง. (๒๕๕๗) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ. บริษทัโปรวิช่ัน จํากัด. กรุงเทพฯ 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

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

  สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล 

 

๑๖ 



มคอ.๓ 
 

๒๐ 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษา ไดดังนี้ 

  แบบประเมินรายวิชา 

           การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

           การสะทอนความคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน 

           ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

            อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................... 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

          แบบประเมินผูสอน 

           ผลการสอบ 

           การสวนสอบผลการประเมินการเรียนรู 

           การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 

           การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

            อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

๓.  กลไกการปรับปรุงการสอน 

           สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

           การวิจัยในช้ันเรียน 

           อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาของนักศึกษา 

           มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา          

โดยตรวจสอบ  ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

           การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการประจํา

คณะ 

           การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ

อ่ืนๆที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

            อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 

 

 



มคอ.๓ 
 

๒๑ 
 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

           ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ขอ ๔ 

           ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 

           ปรบัปรุงรายวิชาในชวงเวลาการปรับปรงุหลักสูตร 

            อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
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