มคอ. 3

แบบฟอร์ มรายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
4000120 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจําวัน (Computer in Everyday Life)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร : ปริ ญญาตรี สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว1 ไป
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.ยุพิน พวกยะ
อ.วิโรจน์ ยอดสวัสดิ5
ผศ.วชิรา ปูชตรี รัตน์
ผศ.วิมล กิตติรักษ์ ปัญญา
อ.สาโรช ปุริสงั คหะ
5. ภาคการศึกษา / ชัน. ปี ทีเรียน
ชันปี
8 ที1เรี ยน ตามตารางสอน ในแต่ละภาคการศึกษา
6. รายวิชาทีต้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง. ล่ าสุด
1 สิงหาคม 2558
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื"อให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในชีวติ ประจําวัน โดยมีความรู้และความเข้ าใจคอมพิวเตอร์ ด้านฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ เบื 3องต้ น มีความรู้และความเข้ าใจเกี"ยวกับลักษณะทัว" ไปของการจัดการข้ อมูลในสํานักงานเพราะสํานักงานมีความ
จําเป็ นต้ องจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ให้ อยู่ในแบบที"สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ และนักศึกษาสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ เพื"อการ
จัดเก็บข้ อมูลและนํามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่นกัน สามารถใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์โปรแกรมด้ านการคํานวณ รวมไปถึงการ
นําเสนอสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ นอย่างสร้ างสรรค์ในการพัฒนาชีวิตและอาชีพ เมื"อคอมพิวเตอร์ มี
ปั ญหาสามารถติดตังและบํ
3
ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ น และนักศึกษาต้ องมีจรรยาบรรณ และเคารพกฎระเบียบของสังคม
วัตถุประสงค์ ท ัวไป
(1) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เบื 3องต้ น
(2) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับอินเทอร์ เน็ต และการใช้ งานเบื 3องต้ น
(3) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับลักษณะทัว" ไปของการจัดการข้ อมูลในสํานักงาน
(4) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับหลักการการจัดเก็บข้ อมูลให้ เหมาะสมกับรูปแบบข้ อมูล
(5) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที"ใช้ ในสํานักงาน
(6) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับการใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้ โปรแกรมด้ านการคํานวณ
(7) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับระบบสารสนเทศ
(8) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับการนําเสนอสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ในการพัฒนา
ชีวิตและอาชีพ
(9) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับการติดตังและบํ
3
ารุงคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ น
(10) เพื"อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
(1) สามารถให้ เหตุผลเกี"ยวกับความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจําวันได้
(2) สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื"อการศึกษาเพิ"มเติมและติดต่อข่าวสารได้
(3) สามารถอธิบายลักษณะทัว" ไปของการจัดการข้ อมูลในสํานักงานได้
(4) สามารถอธิบายหลักการการจัดเก็บข้ อมูลให้ เหมาะสมกับรูปแบบข้ อมูลได้
(5) สามารถอธิบายเกี"ยวกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที"ใช้ ในสํานักงานได้
(6) สามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที"นิยมใช้ ในสํานักงานและประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
(7) สามารถใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้ โปรแกรมด้ านการคํานวณได้
(8) สามารถอธิบายเกี"ยวกับระบบสารสนเทศได้
(9) สามารถนําเสนอสารสนเทศโดยใช้ โปรแกรมนําเสนอ และการนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์อย่างสร้ างสรรค์
ในการพัฒนาชีวิตและอาชีพได้
(10) สามารถติดตังและบํ
3
ารุงคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ นได้
(11) มีจรรยาบรรณ สําหรับการใช้ คอมพิวเตอร์ และเคารพกฏระเบียบของสังคม
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาปรับปรุ งรายวิชา
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สง่ ผลให้ คอมพิวเตอร์ กลายเป็ นปั จจัยที"สาํ คัญสําหรับการ
ดําเนินชีวติ นักศึกษาจึงมีความจําเป็ นต้ องสามารถประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจําวันอย่างสร้ างสรรค์ เพื"อพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ คอมพิวเตอร์ กบั สารสนเทศที"เกี"ยวข้ องต้ องมีจรรยาบรรณ และเคารพ
กฎระเบียบของสังคม

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การเรี ยนรู้ลกั ษณะทัว" ไปของการจัดการข้ อมูลในสํานักงาน ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื"อช่วยใน
การจัดการข้ อมูลรูปแบบต่าง ๆ การติดตังและบํ
3
ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ น การใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรมด้ านการคํานวณ การนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื"อเป็ นพื 3นฐานในการ
พัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ปฏิบัติ

30

30

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

สอนเสริ มตามความต้ องการของ
75
ผู้สอน/นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ท อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- เวลาให้ คาํ ปรึกษาพบที"ห้องพัก วันจันทร์ เวลา 8.00 – 9.00 น. และวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 12.00-12.30 น.
(เฉพาะรายที"ต้องการ) กรณีเวลาที"ประกาศนักศึกษาไม่วา่ งหรื อต้ องการนัดหมายเวลาอื"น
- อาจารย์ประกาศ ประกาศเว็บไซต์เพื"อการเรี ยนการสอน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรื ออีเมล์ (e-mail) หรื อ บล็อก
(blog) เพื"อเพิ"มช่องทางการให้ คาํ ปรึกษา
หมายเหตุ หลักฐานอ้ างอิง คือ
1. ฟอร์ มตารางสอนและเวลาให้ คําปรึกษา
2. ฟอร์ มบันทึกการให้ คาํ ปรึกษา
3. ฟอร์ มรายงานการให้ คําปรึกษา
4. เว็บไซต์หรื ออีเมล์หรื อบล็อก
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1) มีสาํ นึกดี
2) มีวิริยะอุตสาหะ
3) มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที"สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริ ง จัดกิจกรรมในชันเรี
3 ยนหรื อนอกชันเรี
3 ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ให้คะแนนการเข้าชันเรี ยน การส่งงานตรงเวลา
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการปฏิบตั ิตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท ีต้องได้ รับ
1) มีความรู้รอบและความเข้ าใจเกี"ยวกับศาสตร์ หลักในการดํารงชีวิต
2) มีความรู้เท่าทันการเปลีย" นแปลงด้ านสิง" แวดล้ อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปั ญหาที"เกิดขึ 3นในสังคม
2.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลากหลายรูปแบบ
2) การสืบค้ นและการนําเสนอรายงาน

2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลงานที"มอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยบูรณาการและเชื"อมโยงสูส่ งั คม
2) มีทกั ษะในการแก้ ปัญหา
3.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที"เน้ นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
2) ฝึ กให้ วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั
3) การให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ทํารายงาน และอภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลจากการนําเสนองาน หรื อผลงาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4.2 วิธีการสอน
1) การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
2) เน้ นกิจกรรมทีใ" ห้ มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย" นเรียนรู้
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม่
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอ การอภิปรายแลกเปลีย" นความคิดเห็น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
1) สามารถใช้ ภาษาเพื"อการสือ" สารได้
2) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
3) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาเพื"อการสือ" สาร
2) จัดกิจกรรมการสอนที"เน้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3) การสืบค้ นและการนําเสนอรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริง
2) ประเมินผลจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3) ประเมินผลจากการสืบค้ นและนําเสนอรายงาน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียดทีสอน
ทีสอน
1
ทฤษฎี
- คําอธิบายรายวิชา หนังสือ เว็บไซต์ ภาพรวม
ของวิชา
- ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจําวัน
- การใช้ ข้อมูลในสํานักงาน
• อุปกรณ์สาํ นักงานและการใช้ งาน

จํานวน กิจกรรม/สือการ
ชัวโมง
สอน
4
- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ

อาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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2-3

4-5

• ลักษณะทัว" ไปของการจัดการข้ อมูลใน
สํานักงาน
• หลักการจัดเก็บข้ อมูลให้ เหมาะสมกับ
รูปแบบข้ อมูล
• ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที"ใช้ ใน
สํานักงาน
- พื 3นฐานการใช้ งานคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ น
- การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ให้ ถกู วิธี
บรรยายเชิงปฏิบตั ิ
- การใช้ งานคอมพิวเตอร์ เบื 3องต้ น
- องค์ประกอบจอภาพพื 3นฐานเมื"อเปิ ดใช้ งาน
- การใช้ เครื อข่ายเพื"อศึกษาเพิม" เติม
- การสมัคร การรับ การส่งข่าวสารด้ วยอีเมล์
- การใช้ งานเว็บไซต์เพื"อการเรี ยนการสอน
ทฤษฎี
- การติดตังและการบํ
3
ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
เบื 3องต้ น
• driver แต่ละประเภท
• เทคนิคการเลือก driver แต่ละประเภท
• ความรู้เกี"ยวกับอินเทอร์ เน็ต และการใช้ งาน
เบื 3องต้ นเกี"ยวกับการ update BIOS และการ
download driver จากเว็บไซต์
• การใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ ถกู วิธี
บรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร
- เทคนิคการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื"อเสิมสร้ างคุณภาพ
ชีวิต
ทฤษฎี
- ซอฟต์แวร์ มีลขิ สิทธิiและโอเพนซอร์ ส
- การใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์
• การใช้ โปรแกรมสแกนไวรัสและสปายแวร์
• การใช้ งานโปรแกรมบีบอัดข้ อมูล
• การจัดเรี ยงข้ อมูลในฮาร์ ดดิสก์
• การแบ่งปั นข้ อมูล
บรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร

สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 1
หมายเหตุ แจกแบบ
ประเมินก่อนการ
เรี ยนรู้

8

- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 2

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

8

- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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6-7

8
9

10

11

- ปฏิบตั ิเกี"ยวกับการใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์
สอบทฤษฎี ข้ อมูลในการศึกษาเพิ"มเติมจากใบงาน
สอบปฏิบตั ิ การติดตังคอมพิ
3
วเตอร์
ทฤษฎี
- ซอฟต์แวร์ มีลขิ สิทธิiและโอเพนซอร์ ส ของโปรแกรม
ด้ านการคํานวณ
- การใช้ โปรแกรมด้ านการคํานวณ
• คําศัพท์เฉพาะพื 3นฐาน
• ส่วนประกอบพื 3นฐานของจอภาพ
• ชนิดข้ อมูล
• เมนูบาร์ /แถบริ บบอน
• การกําหนดหรื อระบุเซลล์ที"ต้องการ
• การทํางานของชีต
• ฟั งก์ชนั มาตรฐาน
• ฟั งก์ชนั เงื"อนไข
• การประยุกต์ใช้
บรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร
- ปฏิบตั ิเกี"ยวกับการใช้ โปรแกรมด้ านการคํานวณ
สอบกลางภาค (23-27 สิงหาคม 2555)
ทฤษฎี
- การใช้ โปรแกรมด้ านการคํานวณ (ต่อ)
• การจัดทําแผนภูมิ
บรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร
- ปฏิบตั ิเกี"ยวกับการจัดทําแผนภูมิ และเทคนิค
การแผนภูมิที"คลาดเคลือ" น

สอบทฤษฎี นําเสนอปากเปล่ากรณีศกึ ษาการใช้
โปรแกรมด้ านการคํานวณในสํานักงาน
สอบปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิเกี"ยวกับการจัดทําโปรแกรมด้ าน
การคํานวณ
ระบบสารสนเทศ

ใบงานที" 4

8

- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 5

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4

- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 6
สอบย่อย

4

- บรรยายเชิง

อาจารย์สาขาวิชา

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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- สารสนเทศขององค์กร
- สารสนเทศกับคอมพิวเตอร์
บรรยายเชิงปฏิบตั ิ
การนําเสนอสารสนเทศอย่างสร้ างสรรค์เพื"อพัฒนา
ชีวิตและอาชีพ

12

การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ครัง3 ที" 1
- การนําเสนอสารสนเทศด้ วยโปรแกรมนําเสนอ
งาน
- การนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
บรรยายเชิงปฏิบตั ิ
การนําเสนอสารสนเทศอย่างสร้ างสรรค์เพื"อพัฒนา
ชีวิตและอาชีพ

4

13

การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ครัง3 ที" 2
- การนําเสนอสารสนเทศด้ วยโปรแกรมนําเสนอ
งาน
- การนําเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
บรรยายเชิงปฏิบตั ิ
การนําเสนอสารสนเทศอย่างสร้ างสรรค์เพื"อพัฒนา
ชีวิตและอาชีพ

4

นําเสนอเดีย" วโดยผ่านโปรแกรมนําเสนอ

8

นําเสนอกลุม่ โดยผ่านเครื อข่าย

4

สอบปลายภาค (24-28 กันยายน 2555)
รวม

60

14-15
16

ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 7
- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 8
- บรรยายเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สาธิตและ
ปฏิบตั ิการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการตาม
หัวข้ อที"กําหนดและ
สอบถาม
- เขียนสรุป
การบ้ าน
ใบงานที" 9
นําเสนอตามหัวข้ อที"
จับฉลากได้
นําเสนอตามหัวข้ อที"
จับฉลากได้

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ *
ที
(1.1.1) (1.1.2)
(2.1) (3.1)

(1.1)
(2.1) (3.1)
(4.1.1) (4.1.3)
(4.1.4) (4.1.5)
(5.1.2) (5.1.3)
(1.1) (2.1)
(3.1) (4.1)
(5.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท ี
ประเมิน

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

5 10
หลังสัปดาห์ ท ี
7
16
การเข้ าชันเรี
3 ยน ความมีวินยั ความขยันและความอดทน ตลอดภาค
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชันเรี
3 ยน
การศึกษา

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
65%
(15%)
(20%)
(30%)

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ

5%
10%

20%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ .พิมพ์ ครังM ที2. กรุงเทพฯ : รี ไวว่า, 2555. 456 หน้ า.
ศรี ไพร ศักดิiรุ่งพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน" , 2547. 252 หน้ า.
พิษณุ ปุระศิริ. คู่มือเรียนรู้และใช้ งานคอมพิวเตอร์ เบือM งต้ นฉบับสมบูรณ์ (อัพเดต 2014). นนทบุรี : ไอดีซีฯ,
2556. 536 หน้ า.
วชิรา ปูชตรี รัตน์. (2551). โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ ใช้ งาน.พระนครศรี อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา.
พัชรี บุศราวงศ์ และคณะ. (2553). คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ . กรุงเทพฯ : ท๊ อป.
ธัชชัย จําลอง.(2553). ครบทุกเรือง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ . พิมพ์ครัง3 ที" 1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน.
อรรถพล เก่งพล. (2548). ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ. กรุงเทพฯ:เจเนซีสมีเดียคอม.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์ที"มีเนื 3อหาเกี"ยวข้ อง
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสะท้ อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
3 ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิIของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื"น หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที"ไม่ใช่อาจารย์
ผู้สอน แต่อาจารย์ที"ทวนสอบต้ องมีองค์ความรู้ในวิชานี 3
- มีการตัง3 คณะกรรมการในสาขาวิ ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนัก ศึกษา โดยตรวจสอบข้ อสอบ
รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิiตามข้ อ 4
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