มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที 1 ข้ อมูลทัว ไป

1. รหัสและชือรายวิชา
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื$อการเรี ยนรู ้

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)

3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิชา การศึกษาทัว$ ไป หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์อธิ บ โพทอง

อาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์อธิ บ โพทอง
อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
อาจารย์จาํ ลอง ศรี สง่า
อาจารย์ธราภรณ์ สถาปิ ตานนท์
อาจารย์ชยั พฤกษ์ ชูดาํ
อาจารย์รงรอง แรมสิ เยอ
อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ

5. ภาคการศึกษา / ชั4นปี ทีศ ึกษา
ภาคการศึกษาที$ 1 และภาคการศึกษาที$ 2 / หลายชั=นปี

6. รายวิชาทีต ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาทีต ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี

8. สถานทีเ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
1

9. วันทีจ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั4งล่าสุ ด
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
- เพื$อให้นกั ศึกษาได้รู้ถึงโลกปั จจุบนั กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื$อให้นกั ศึกษาได้รู้ถึงวิธีการใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
- เพื$อให้นกั ศึกษาได้รู้ถึงวิธีการใช้งานในระบบเครื อข่ายได้อย่างถูกต้อง
- เพื$อให้นกั ศึกษาสามารถนําความรู ้ที$ได้ศึกษาไปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
- ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ Microsoft Office ประยุกต์ใช้งานสํานักงาน
- ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ Microsoft Outlook ใช้งานรับส่ ง E-mail

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู ้เกี$ยวกับคอมพิวเตอร์ ดา้ นฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้านระบบปฏิบตั ิการ การประมวลผลคํา การนําเสนอ
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. จํานวนชัวโมงทีใ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี=
จํานวนคาบ
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย
ปฎิบัติ
30
30
สอนเสริ มตามความ
ฝึ กปฏิบตั ิ 28 ชัว$ โมงต่อ
ต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เฉพาะราย

จํานวนคาบ
การศึกษาด้ วยตนเอง
75

3. ระบุวนั เวลาอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
-

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2

-

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี$ยวกับศาสตร์ ในการดํารงชีวติ
2.1.2 มีความรอบรู ้เท่าทันการเปลี$ยนแปลงของไทยและสากล
2.2.3 วิเคราะห์และใช้อภิปลายความรู ้ในศาสตร์ หลักและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 ฝึ กปฏิบตั ิ
2.2.3 การมอบหมายให้คน้ คว้าข้อมูลที$เกี$ยวข้อง
2.2.4 การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทํางานตามได้รับมอบหมาย
2.3.2 การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
-

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต ้ องพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
-

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต ้ องพัฒนา
5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
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5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นแหล่งที$มาของ
ข้อมูลที$น่าเชื$ อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การจัดทํารายงาน
5.3.2 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที
1

2

3

หัวข้ อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศเกี$ยวกับการเรี ยนการสอน
- แนวการสอน/เนื=อหาสาระ
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การวัดการประเมินผล
ความรู ้เบื=องต้นเกี$ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรู ้เบื=องต้นเกี$ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ เบื=องต้น
Windows Task Manager
- Applications
- Processes
- Services
- Performance
- Networking
- Users
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ เบื=องต้น
- My computer
- Device Manager
- Disk Cleanup
- Disk Defragmenter

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชั วโมง
สอน/สื อทีใ ช้
4 บรรยาย

4

สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point
การสื บค้น
ฝึ กปฏิบตั ิ

4

สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point
การสื บค้น
ฝึ กปฏิบตั ิ

ผู้สอน

4

สั ปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

4

ซอฟแวร์
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา (Word)

5

ฮาร์ ดแวร์
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา (Word)

6

7

8

9

10

11

12-13

14-15

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชั วโมง
สอน/สื อทีใ ช้
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point
ฝึ กปฏิบตั ิ

ผู้สอน

4

สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
Power Point
ฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบปฏิบตั ิการ
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา (Word)
Power Point
สอบ Word
หลักการทํางาน
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้งานโปรแกรมนําเสนอ (Power
Power Point
Point)
ฝึ กปฏิบตั ิ
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้งานโปรแกรมนําเสนอ (Power
Power Point
Point)
ฝึ กปฏิบตั ิ
สอบกลางภาค (20 คะแนน)
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ,
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การเขียนผังงาน
Power Point
การใช้งานโปรแกรม Excel
ฝึ กปฏิบตั ิ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้ฟังก์ชนั$ ในโปรแกรม Excel
Power Point
ฝึ กปฏิบตั ิ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้ฟังก์ชนั$ ในโปรแกรม Excel
Power Point
ฝึ กปฏิบตั ิ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้ฟังก์ชนั$ ในโปรแกรม Excel
Power Point
ฝึ กปฏิบตั ิ
จริ ยธรรมและความปลอดภัย
4 สื$ อนําเสนอในรู ปแบบ
การใช้โปรแกรม Excel
Power Point
5

สั ปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั วโมง

นําเสนองานกลุ่ม (Power Point)

16

รวม

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน/สื อทีใ ช้
สอบ Excel
สอบ

4

ผู้สอน

สอบปลายภาค (20 คะแนน)
60

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้
2.1.1,2.1.2
2.1.3,5.1.3

วิธีการประเมิน
การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

สั ปดาห์ ที
ประเมิน
8, 16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
60%

สอบปฏิบตั ิ 3 ครั=ง รวม 30%
งานที$มอบหมายเดี$ยวและกลุ่ม รวม 10%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ความรู ้เบื=องต้นเกี$ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ขียน วศิน เพิ$มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล

2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
-

3. เอกสารข้ อมูลแนะนํา
-

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- การสัมภาษณ์

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูส้ อน
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- ผลการสอบ

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การสอบทวนมาตรฐานผลสั มฤทธิTของนักศึกษาในรายวิชา
- การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชานี=

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกเทอมการศึกษา

7

