
มคอ.3  
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี              
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                   คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
        3444002 ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอร  
           (Pratical Computing) 
2. จํานวนหนวยกิต1 
                    3 หนวยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
                  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
                  ผูชวยศาสตราจารยธัชกร วงษคําชัย 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 
                  ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2558 / ช้ันปที่ 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1 
               ไมม ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 
               ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน1 
                หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1 
      ปการศึกษา 2557 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 
           เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบ แกไขปญหา ฮารดแวร 
ซอฟแวร เครอืขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการในยุคปจจบุัน       
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
                เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาเกี่ยวกับสวนประกอบ การประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร การแกไข
ปญหา ฮารดแวร ซอฟแวร เครือขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการในยุคปจจบุัน โดยศึกษาผานโปรแกรมจําลอง
เครื่องคอมพิวเตอร (Virtual Machine) ทั้งน้ีจุดมุงหมายฝกปฏิบัติเกี่ยวกบัทักษะคอมพิวเตอรกอนออกไปฝกงาน
จริง 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา1 
                ฝกปฏิบัติการดานฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร และพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

สอนเสรมิตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติเกี่ยวการ
จัดการ 30 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1 
 1) อาจารยแจงวันและเวลาใหคําปรึกษาทางโทรศัพทและ e-mail 
 2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล หรือกลุม (เฉพาะกรณี) 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา1 

 1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 1.1.2 มีความเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิ รบัฟงความคิดเห็นของผูอื่นเคารพกฎระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสงัคม 
 1.1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมจีรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

3443202 
หลักการ
ออกแบบ
และพัฒนา
เว็บไซต 
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     1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1 การบรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 1.2.2 การอภิปรายกลุม 
 1.2.3 การกําหนดใหผูเรียนศึกษาหัวขอและนํามาวิเคราะหอภิปรายผลรวมกัน 
 1.2.4 นักศึกษากําหนดกระบวนการเรียนรูตามโครงการ 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
 1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานตามขอบเขตเน้ือหาและเวลา 
 1.3.2 ความสนใจและการแสดงความคิดเห็น 
 1.3.3 การวิเคราะหกรณีศึกษา 
2. ความรู 
     2.1 ความรูท่ีตองไดรับ1 
           2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
           2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
           2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนําไปประยุกต 
           2.1.4 รู เขาใจ สนใจพฒันาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ืองสามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาทีศึ่กษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
           2.1.5 มีประสบการณในการพฒันาและ/หรือการประยุกตเทคโนโลยีที่ใชงานไดจริง 
     2.2 วิธีการสอน1 
 2.2.1  การบรรยายและมอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเน้ือหาที่เกี่ยวของ 
 2.2.2  กําหนดประเด็นคําถาม ปญหา และอภิปราย 
 2.2.3  วิเคราะหกรณีศึกษา 
 2.2.4  มอบใหฝกปฏิบัติจากแบบฝกหัด 
     2.3 วิธีการประเมินผล1 
   2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปาหมายบุคคลและกลุม 
 2.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษาเปนกลุม 
 2.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 
     3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา1 
  3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
            3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุป ประเด็นปญหาและความ
ตองการเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
            3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
     3.2 วิธีการสอน1 
         3.2.1 การกําหนดหัวขอใหศึกษาและต้ังประเด็นในการอภิปราย 
 3.2.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 3.2.3 การทบทวนจากแบบฝกหัด     
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     3.3 วิธีการประเมินผล1 
 3.2.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามหัวขอที่มอบหมายและการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 3.2.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 3.2.3 ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
  4.1.1 สามารถเปนผูริเริ่มและสือ่สารกบักลุมคนหลากหลายเพื่อแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวมอยางเหมาะสม 
           4.1.2 สามารถใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกและมีความรบัผิดชอบในการกระทําของตนเอง
และสวนรวม 
           4.1.3 สามารถพฒันาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
     4.2 วิธีการสอน1 
 4.2.1 มอบหมายใหศึกษาเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกัน 
 4.2.2 การแลกเปลี่ยนการเรียนรูเปนกลุมเปนการสงงานตามเวลาทีก่ําหนด 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
 4.3.1 ประเมินจากรายงานการศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเอง 
 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ 
 4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
   5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือทีจ่ําเปนที่มอียูในปจจบุนัตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
            5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาทีเ่กี่ยวของอยางสรางสรรค 
            5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม  
            5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 
 5.2.1 มอบหมายใหผูเรียนคนควาดวยตนเองและทํารายงานที่มีการนําการวิเคราะหเชิงตัวเลข หรือการ
อางอิงที่นาเช่ือถือ 
 5.2.2 มอบหมายการนําเสนองานรายงาน โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
 5.3.1 ประเมินจากการมสีวนรวมในการทํางาน 
 5.3.2 ประเมินจากผลงานทีม่ีการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการอางองิ รวมทัง้การนําเสนอเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา, แนวการสอน 
 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ปฐมนิเทศรายวิชา / ศึกษา
วิเคราะหผูเรียน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

2-4 บทที่ 1 : ฝกปฏิบัติการดานฮารดแวรและ
เครือขายคอมพิวเตอร 
- แนะนําสวนประกอบดานฮารดแวรของ
คอมพิวเตอร 
- แนะนําเครือขายคอมพิวเตอร 
 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การบรรยายเชิงปฏิบัติ  
- แบงกลุมศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีฮารดแวรคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใหนักศึกษา นําเสอน
หนาชั้นเรียนผานทางโปรแกรม 
Power point  
ส่ือที่ใช 
PowerPoint/ ใบงาน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

5-7 บทที่ 2 :  ฝกปฏิบัติการซอฟตแวร 
-  แนะนําโปรแกรมซอฟตแวรที่จําเปนตองใช
งาน เชน การใชงานโปรแกรม Windows, 
Mac เปนตน   
- การติดตั้งซอฟตแวรตางๆ  
- การใชงานซอฟตแวรที่จําเปน 
- การถอนซอฟตแวร 
ฯลฯ 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 -แบงกลุมศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใหนักศึกษา นําเสอน
หนาชั้นเรียนผานทางโปรแกรม 
Power point  
ส่ือที่ใช 
PowerPoint/ ใบงาน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

8 สอบกลางภาค 4  อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

9-10 บทที่ 3 : การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต
(Search Engine) 

- หลักการใชคําในการคนหาขอมูล   
- การสืบคนขอมูลรูปภาพ 
- เทคนิคการคนหาขอมูลดวย 

Google แบบพิเศษ 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การบรรยายในชั้นเรียน  
- แบงกลุมศึกษาเน้ือหาและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ให นักศึ กษาทํ า กา ร สืบค นห า
เว็บไซตโดยใชเทคนิคแบบตางๆ  
ส่ือที่ใช 
รูปภาพ ภาพประกอบคําอธิบาย 
และ PowerPoint/ อินเทอรเน็ต/
ใบงาน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 
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11-13 บทที่ 4 : การใชงานโปรแกรมดานจัดตาราง

การคํานวณ Microsoft Office Excel 
12 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การบรรยายในชั้นเรียน  
- แบงกลุมศึกษาเน้ือหาและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามใบงาน  
ส่ือที่ใช 
รูปภาพ ภาพประกอบคําอธิบาย 
และ PowerPoint/ อินเทอรเน็ต/
ใบงาน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

14 บทที่ 5 การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน 
(Utility Program) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การบรรยายในชั้นเรียน  
- แบงกลุมศึกษาเน้ือหาและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามใบงาน  
ส่ือที่ใช 
รูปภาพ ภาพประกอบคําอธิบาย 
และ PowerPoint/ อินเทอรเน็ต/
ใบงาน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

15 บทที่ 6 การสราง infographic 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การบรรยายในชั้นเรียน  
- แบงกลุมศึกษาเน้ือหาและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามใบงาน  
ส่ือที่ใช 
รูปภาพ ภาพประกอบคําอธิบาย 
และ PowerPoint/ อินเทอรเน็ต/
ใบงาน 

อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

16 สอบปลายภาค 4  อาจารยธัชกร 
วงษคําชัย 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 
1 1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 
3.1.1 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

8 
16 

30 % 
30 % 

2 1.1.1, 1.1.4 , 
2.1.2, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.2 , 
4.1.1, 4.1.3, 
5.1.1, 5.1.3 

- การทบทวนคําถาม 
- ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ผลงานและการนําเสนอ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

30 % 

3 4.1.1, 4.1.3, 
5.1.3 

- ประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
- ประเมินการมสีวนรวมและ
ความรับผิดชอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 
1. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด(มหาชน), 

2551. 
  2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 
  โปรแกรมจําลองเครื่องคอมพิวเตอร(Virtual Machine) และโปรแกรมประยุกต 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 
  เอกสารและเว็บไซตตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนาซกัถามกลุมนักศึกษา 
 - การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
 - ขอเสนอแนะประจําวิชาผาน E-mail 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การสังเกตการณสอนเปนระยะๆ 
- การสัมมนากลุมผูสอน 
- การทบทวนผลการประเมินประจํารายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 
การสมัมนาระดมความคิดเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจัดการเรียนการสอนประจํารายวิชา เมื่อสิ้นป
การศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ผลสัมฤทธ์ิไดตาม (หมวด 5) กิจกรรมในแตละสปัดาหของแผนการสอนและการประเมินผล 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 
    - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมมุมองที่หลากหลายและการประยุกตความรู ความสามารถ
ไปใชในช้ันเรียนจรงิตอไป 

 
 


