
มคอ.3 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1633110 
 (ชื่อวิชาภาษาไทย) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) Information Technology and Application 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  กลุ่มวิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปีที่  1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากที่ เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้แล้ว นักศึกษามี
ความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานต่างๆ ได้ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการด้านประมวลผลการค้นคืนสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ความส าคัญ และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้พ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในงาน
สารสนเทศ การน าเสนอด้วยภาษา HTML ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิธีใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

- มีการฝึกปฏิบัติ จ านวน 
30 ชั่วโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง   
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการประมาณ                       
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งได้แจ้งก าหนดเวลาการเข้าพบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สาขาวิชา รวมทั้งให้
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
   (1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   (4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ  
   (5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือ
จากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
  -  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 
2.  ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
     (1)  มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    (2)  มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา 
รวมทั้งเข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    (4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย การน าเสนอรายงาน  ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี 
  -  น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   (2) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น  
   (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
   (4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
   (5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  การสะท้อนแนวคิด 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานสารสนเทศต่าง ๆ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
   (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
   (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ  ในกลุ่มท้ังในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
    (3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
    (4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบ    
   (5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม  
   (6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 4.2  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การน าเสนอสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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  -  การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 
   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
   (1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ 
   (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล  การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
   (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
 5.2  วิธีการสอน       
  - อภิปราย 
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
  -  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1-2 1.อธิบายแนวการสอน 
2. ความหมาย  ความส าคัญ  
และประเภทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 1.แจกแนวการจัดการ
เรียนรู้ 
2. บรรยาย 
3. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

3-4 ความรู้พื้นฐานการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 1. บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

5-7 ความรู้พื้นฐานการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการน าเสนอ
สารสนเทศ 

12 1. บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

8 สอบกลางภาค    
9 โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

สร้าง Webpage  
4 1. บรรยาย 

2. อภิปรายและซักถาม 
อ.นุชรี บุญศรีงาม 

10-14 การสร้าง Webpage อย่าง
ง่ายๆ ด้วยภาษา HTML 
โดยใช้โปรแกรม Notepad, 
Editplus 

20 1.บรรยายโดยผู้สอน 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. ฝึกปฏิบัติในการสร้าง 
Webpage 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

15-16 1. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใน
การน าเสนอสารสนเทศ 
2. สรุป 

8 1.บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. ฝึกปฏิบัติ 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

17-18 สอบปลายภาค    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8 20% 
  -  สอบปลายภาค 17-18 30% 

(2) การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 

(3) การท างานรายบุคคลและผลงาน ตลอดเทอม 40% 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
นุชรี บุญศรีงาม. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 ประยุกต์ใช้  (1633110). นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จิตเกษม  พัฒนาศิริ. (2539).  การสร้างโฮมเพจด้วย HTML. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
จุมพจน์  วนิชกุล. (2542).  ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กาญจนบุรี: โปรแกรมวิชา
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. 
ช่วงโชติ  พันธุเวช. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology). กรุงเทพฯ: คณะ
 วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
ชัยวุฒิ  จันมา. (2542).  การเขียน WebPage ด้วย HTML. กรุงเทพฯ: สยามคอมพิวเตอร์ 
วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์. (2540).เรียนรู้ภาษา HTML กับการเขียนโฮมเพจส าหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ:  
 ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ. (2543). ก้าวแรกสู่ Web page ด้วย HTML. กรุงเทพฯ:  
 บริษัทซอฟต์แวร์ ปาร์ค.  
สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์. (2543).  การเขียน HTML เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: สถาบันราชภฏัเพชรบุรี. 
สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล. (2545). เปิดโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น. 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวั ง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


