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รายละเอียดรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือวิชา 
 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน (Computer for Working) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ รายวิชาเลือกเรียน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ตันติกร  โนนศรี 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 1 มิถุนายน 2556 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1)  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 2)  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศที่เกิดขี้นในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 3)  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 4)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
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 5)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 6)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานด้านต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมน าเสนอ เป็นต้น 
 7)  เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
และเรียนรู้อยู่เสมอ การใช้คอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกทักษะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการท างานด้านเอกสารและการน าเสนอผลงาน การน าเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและ
เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 To study basic function of computer both in hardware and software, usage of applied 
programs for working on documents and presentation of the output of work, presentation of 
information, system of computer network, E-mail, safety in computer system, roles of computer 
in modern society, and technology of computer in the future, including an application of 
Information Technology in various organizations, using practice in a finished program as to meet 
new technology. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การฝึกสอน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

- การศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน 
 - อาจารย์ก าหนดรูปแบบการให้ค าปรึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผ่านทาง 
Web Board, E-mail, MSN, Facebook เป็นต้น 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 - พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
 - พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเรียนการสอนของ
รายวิชา 
1.2 วิธีการสอน 
 - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการบรรยาย 
 - เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
1.3 วิธีการประเมินผล 
 - การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ตรงต่อเวลา 
 - การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ก าหนดให้ 
 - การไม่คัดลอกงานผู้อื่น และการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 - นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 - นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่
เกิดข้ีนในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 - นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 - นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
 - นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 - นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานด้านต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรม 
2.2 วิธีการสอน 
 - บรรยายทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 - ฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 - มอบหมายงานโดยก าหนดกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
 - แบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบปลายภาค 
 - ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 - นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 
 - การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 - มอบหมายให้นักศึกษา โดยก าหนดกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน 
3.3 วิธีการประเมินผล 
 - ทักษะในการแก้ไขปัญหาตามงานที่มอบหมาย เช่น ก าหนดหัวข้อในการสร้างงานน าเสนอ นักศึกษา
สามารถค้นหาข้อมูลได้หรือไม่ เป็นต้น  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 - พัฒนานักศึกษาให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 - พัฒนานักศึกษาให้สามารพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 
 - มอบหมายงานกลุ่ม โดยก าหนดกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน 
 - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
 - พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นของทักษะต่าง ๆ และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาควรมีอย่างต่อเนื่อง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากผลงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 - พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
 - พัฒนานักศึกษาให้สามารเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
 - มอบหมายงานกลุ่ม โดยก าหนดกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน 
 - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
 - พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นของทักษะต่าง ๆ และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาควรมีอย่างต่อเนื่อง 
5.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย โดยพิจารณาจากการเลือกใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผลการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 

ทฤ
ษฎ

ี 
ปฏ

ิบัต
ิ 

ศึก
ษา

ค้น
คว้
า

ด้ว
ย

ตน
เอ
ง 

1-2 -การบรรยายการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ เช่น MS-Windows  
- การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
เว็บเบราเซอร์ 
- การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
เว็บเบราเซอร์ โดยเน้นในเรื่องการใช้
อีเมล์ และการสืบค้นข้อมูล 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

3-4 - การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
ประมวลผลค า เช่น MS-Word 
- การบรรยายแกรมประมวลผลค า 
โดยประยุกต์ตามกรณีศึกษา เช่น 
หนังสือราชการ รายงานทางวิชาการ 
แผ่นพับ เป็นต้น 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

5-6 - การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ เช่น MS-Excel 
- การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ โดยประยุกต์ตาม
กรณีศึกษา เช่นการประเมินผลการ
เรียน เป็นต้น 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

7-8 - การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
สร้างงานน าเสนอ เช่น MS-
PowerPoint 
- การบรรยายการใช้งานโปรแกรม
สร้างงานน าเสนอ โดยประยุกต์ตาม
กรณีศึกษา เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ข้าพเจ้าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด งานน าเสนอส าหรับ
การฝึกอบรม เป็นต้น 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 



มคอ.3-GE4029 คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน 
 

หน้าที่ 6 จาก 7 
 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 

ทฤ
ษฎ

ี 
ปฏ

ิบัต
ิ 

ศึก
ษา

ค้น
คว้
า

ด้ว
ย

ตน
เอ
ง 

9-10 - การบรรยายเรื่องวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- การบรรยายเรื่ององค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

11-12 - การบรรยายเรื่องซอฟต์แวร์ 
- การบรรยายเรื่องฮาร์ดแวร์ 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

13-14 - การบรรยายเรื่องข้อมูลและการ
จัดการข้อมูล 
- การบรรยายเรื่องระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

15-16 - การบรรยายเรื่องอินเตอร์เน็ต อีเมล์ 
และการสืบค้นข้อมูล 
- การบรรยายเรื่องจริยธรรมและ
ความปลอดภัย 

6  12 - บรรยาย โดยใช้สื่อประสม 
- การมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.2, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

ผลงานที่มอบหมาย 
ตลอดภาค
การศึกษา 

60% 

2 1.1, 1.3 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

3 2.1 แบบทดสอบปลายภาค ตามตารางสอบ 30% 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 วศิน เพิ่มทรัพย์ และ วิโรจน์ ชัยมูล. (2548). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
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สารสนเทศ. กรุงเทพฯ:โปรวิชัน่ 
 ณัฏฐา ฉัตรสกุลพนิต และคณะ. (2554). คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ:แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอภิบายศัพท์ 
 ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพฯ:ซี
เอ็ดยูเคชั่น. 
 โอเลียรี่ ทิโมที เจ และ โอเลียรี ลินดา ไอ. (2547).(แปลจาก Computing Essentials โดย ยาใจ โรจน
วงศ์ชัย และคณะ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:แมคกรอ-ฮิล. 
 ปีเตอร์ นอร์ตัน. (2544). (แปลจาก Introduction to Computers โดย ณัฏฐา ฉัตรสกลุพนิต และคณะ, 
ผู้แปล). กรุงเทพฯ:แมคกรอ-ฮิล. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - ใช้แบบประเมินรายวิชา และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ใช้แบบประเมินผู้สอน และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 - ผู้รับผิดชอบรายวิชารวมคะแนนจากแบบประเมินรายวิชา และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และผลการ
ทดสอบย่อย 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อที่ 3 
 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน 
 


