
มคอ.3 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1633110 
 (ช่ือวิชาภาษาไทย) เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) Information Technology and Application 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  กลุ่มวิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
  อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/ช้ันปีท่ี  1 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันท่ี 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 หลังจากที่ เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้แล้ว นักศึกษามี
ความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ีได้ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะเบ้ืองต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําไปประยุกต์ใช้ใน
งานต่างๆ ได้ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการด้านประมวลผลการค้นคืนสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย  ความสําคัญ และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้พ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะเบ้ืองต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในงาน
สารสนเทศ การนําเสนอด้วยภาษา HTML ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิธีใช้และการบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 20 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม จํานวน 36 
ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง   
4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
   (1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต่อการดํารงตนและ
การปฏิบัติงาน 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
   (4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา และใจ  
   (5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือ
จากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  
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  -  อภิปรายกลุม่ 
  -  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
  -  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 
2.  ความรู ้
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
     (1)  มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    (2)  มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา 
รวมท้ังเข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    (4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท้ังในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย การนําเสนอรายงาน  ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี 
  -  นําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   (2) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากข้ึน  
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   (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   (4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนด 
   (5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุม่ 
  -  การสะท้อนแนวคิด 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานสารสนเทศต่าง ๆ 
 
4. ทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
   (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน 
   (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน  
    (3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
    (4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ    
   (5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม  
   (6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง  
 4.2  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การนําเสนอสารสนเทศในระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
  -  การนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
   (1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ 
   (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
   (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
 5.2  วิธีการสอน       
  - อภิปราย 
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือท่ีใช ้(ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1-2 1.อธิบายแนวการสอน 
2. ความหมาย  ความสําคัญ  
และประเภทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 1.แจกแนวการจัดการ
เรียนรู้ 
2. บรรยาย 
3. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 
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สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

3-4 ความรู้พ้ืนฐานการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 1. บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

5-7 ความรู้พ้ืนฐานการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ท่ีใช้ในการนําเสนอ
สารสนเทศ 

12 1. บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

8 โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
สร้าง Webpage  

4 1. บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

9 สอบกลางภาค    
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
การนําเสนอสารสนเทศ 
2. สรุป 

8 1.บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. ฝึกปฏิบัติ 

อ.นุชรี บุญศรีงาม 

17-18 สอบปลายภาค    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การ

ประเมิน 
งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ท่ีกําหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 9 20% 
  -  สอบปลายภาค 17-18 30% 

(2) การเข้าช้ันเรียน ตลอดเทอม 10% 
(3) การทํางานรายบุคคลและผลงาน ตลอดเทอม 40% 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
นุชรี บุญศรีงาม. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 ประยุกต์ใช้  (1633110). นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
จิตเกษม  พัฒนาศิริ. (2539).  การสร้างโฮมเพจด้วย HTML. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
จุมพจน์  วนิชกุล. (2542).  ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. 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  เรืองพรวิสุทธ์ิ. (2540).เรียนรูภ้าษา HTML กับการเขียนโฮมเพจสําหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ:  
 ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  
วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ. (2543). ก้าวแรกสู่ Web page ด้วย HTML. กรุงเทพฯ:  
 บริษัทซอฟต์แวร์ ปาร์ค.  
สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์. (2543).  การเขียน HTML เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏเพชรบุร.ี 
สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล. (2545). เปิดโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น. 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  
 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


