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รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

 221110    เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 

               Fundamental Information Technology in Business 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 (2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด ช้ันปีที่ 2 

       ประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ ช้ันปีที่ 1 

       ประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ช้ันปีที่ 1 

       ประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ ช้ันปีที่ 2 

       ประเภทของรายวิชา  

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ดร.ปรัชญา นวนแก้ว  

 อาจารย์ผู้สอน นายพิพัฒนพ์งษ์ แซ่พู่ กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  ดร.ปรัชญา นวนแก้ว กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  ดร.ภาณุ พรหมมาลี กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์ กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  นางสาวนภา ราชตา กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  ดร.เกวรินทร์ จันทร์ด า กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 
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  ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

  นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร กลุ่มที่สอน  1,2,3,4 

 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ดร.ปรัชญา นวนแก้ว  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษาที่   1     ปีการศึกษา   2563     ช้ันปีที่   2 ,1 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

 

8. สถานที่เรยีน 

 8.1 หอ้ง   ICT1103/1, PKY 3 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 8.2 นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)  ไม่ม ี

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบาย ความหมาย องค์ประกอบ บทบาท ความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และสามารถ

ค านวณเลขฐานสอง เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหกได้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ได้ นอกจากนั้นนิสิตสามารถใช้โปรแกรม เพื่อการใช้งานในส านักงานได้ เช่น 

โปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น 

 

2. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อให้นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่ อให้นิสิตมีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  ได้แก่  โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส านักงาน และโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ต 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และโปรแกรม

การนาเสนองานในงานธุรกิจ จรยิธรรมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ 

 

 Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation 

system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation 

program in business, etiquette in using computer system for operating business 

 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัต ิ สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 30 ไม่ม ี ไม่ม ี 75 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่นสิิตเป็น

รายบุคคล  จ านวน   1   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

    1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

     ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

 

2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

     2.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  

     2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     3.1.1 สามารถประยุกต์ความรูท้ักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

     3.1.2 ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

     4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

     4.1.2 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง  

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     5.1.1 มีทักษะการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

     5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 1.1 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา และกระบวนการเรียนการสอน,  

- เทคโนโลยีสารสนเทศ (29 มิ.ย. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

2 ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร์  

(6 ก.ค. 63 *วันเข้าพรรษา (งดการเรียนการสอน)) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค ์

3 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

(13 ก.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค ์

4 ระบบจ านวนและการปฏิบตัิการกับตัวเลข 

(20 ก.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมยั 

(27 ก.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.เกวรนิทร ์จันทรด์ า 

6 ฮารด์แวร์ 

(3 ส.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารยส์ุพรรณ์ ทองเพชร 

7 เครอืข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

(10 ส.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ธนภณ ถริดาธนภัทรเดชา 

8 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

(17 ส.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน ผู้สอน 

9 สอบกลางภาค  

(22 - 30 ส.ค. 63) 

2 สอบออนไลน ์ ข้อสอบออนไลน ์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

10 ซอฟต์แวร ์ 

(31 ส.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

11 การจัดการทรัพยากรข้อมลู 

(7 ก.ย. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

12 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(14 ก.ย. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารยน์ภา ราชตา 

13 E-Business and E-Commerce (1)  

(21 ก.ย. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ภาณ ุพรหมมาล ี

14 E-Business and E-Commerce (2)  

(28 ก.ย. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ภาณ ุพรหมมาล ี

15 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั (5 

ต.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารยส์ุรนิทรท์ิพ ศักดิ์ภูวดล 

16 การรักษาความปลอดภัยและจรยิธรรมทาง     ดา้น

คอมพิวเตอร์ (12 ต.ค. 63) 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ 

และค้นควา้ข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ธนภณ ถริดาธนภัทรเดชา 

17  สอบปลายภาค  

(19 – 30 ต.ค. 63) 

2 สอบออนไลน ์ ข้อสอบออนไลน ์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

18 สอบปลายภาค  

(19 – 30 ต.ค. 63) 

2 สอบออนไลน ์ ข้อสอบออนไลน ์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 
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 1.2 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (1) Basic 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (2) Basic 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (3) Basic 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

4 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (4) Basic 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

5 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (5) Advance 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

6 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (6) Advance 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

7 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (7) Advance 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

8 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (8) Advance 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พพิัฒน์พงษ์ แซพู่ ่

9 สอบกลางภาค 2 สอบออนไลน ์ ข้อสอบออนไลน ์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

10 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (1) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน ผู้สอน 

11 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (2) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

12 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (3) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

13 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (1) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

14 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (2) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

15 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (3) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

16 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (4) 2 การบรรยาย การฝึกปฏิบตัิ  

การถาม-ตอบ และการค้นคว้าข้อมลู 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

17 สอบปลายภาค 2 สอบออนไลน ์ ข้อสอบออนไลน ์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

18 สอบปลายภาค 2 สอบออนไลน ์ ข้อสอบออนไลน ์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1 2.1, 2.7, 3.2, 5.1, 

5.4 

- กจิกรรมในช้ันเรยีน (คะแนนเก็บ)  

- สอบกลางภาค  

- สอบปลายภาค 

ทุกๆ สัปดาห ์ 

9  

17-18 

60%  

20%  

20% 

2 1.1, 3.2 การค้นควา้หาความรู ้การมสีว่นรว่มใน

กจิกรรม และการเข้าชัน้เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา - 

 

เกณฑ์การตัดเกรด  

 ระดับผลการเรียน A ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 80 - 100 

 ระดับผลการเรียน B+ ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 75 - 79 

 ระดับผลการเรียน B ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 70 - 74 

 ระดับผลการเรียน C+ ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 65 - 69 

 ระดับผลการเรียน C ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 60 - 64 

 ระดับผลการเรียน D+ ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 55 - 59 

 ระดับผลการเรียน D ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 50 - 54 

 ระดับผลการเรียน F ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 0 - 49 

 

หมายเหตุ.  

เกณฑก์ารตัดเกรดสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่ประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเห็นสมควร 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

 Nielsen, J. J. (2016). Microsoft Official Academic Course Microsoft Excel 2016. 

Wiley & Microsoft. 

 Lemons, M. (2016). Microsoft Official Academic Course Microsoft PowerPoint 2016. 

Wiley & Microsoft. 

 Zacker, C. (2016). Microsoft Official Academic Course Microsoft Word 2016. 

Wiley & Microsoft. 
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2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 http://www.pratya.nuankaew.com/documents/221110-2/ 

 

3. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ถ้ามี) 

 -  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 การประเมนิรายวิชาโดยนิสิต ผา่นระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 การประเมนิผู้สอนโดยนิสติ ผา่นระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 การประเมนิการสอน ผา่นผลการเรียนของนสิิต 

 การประเมนิการสอน ผา่นการวิพากษ์ผลการเรียนนิสติ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 การน าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต มาวิเคราะหป์รับปรุงแก้ไขในภาคเรียนตอ่ไป  

 การน าผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ มาวิเคราะหป์รับปรุงแก้ไขในภาคเรียนตอ่ไป  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ด าเนินการโดยสรุปร้อยละของนิสิตที่

ผา่นเกณฑก์ารพิจารณาในแต่ละระดับ และสรุปรายงานหลักสูตรและสาขาวิชา 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามข้อก าหนด และข้อบังคับของหลักสูตร หรอืตามความเหมาะสม 

 ปรับเปลี่ยนประเด็นหัวข้อการอภิปราย และประเด็นที่นิสิตให้ความสนใจเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยน

โปรแกรมประยุกต์ที่สอนให้มีความทันสมัย 

 ปรับเปลี่ยนผู้สอนให้มีความหลากหลาย เสนอให้มีอาจารย์ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อต่างๆ 

ร่วมสอนในรายวิชา 

 


