รายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ.๓)
รายวิชา ๐๐๐ ๒๔๒ พืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

หมวดที ๑ ลักษณะและข้อมูลโดยทัวไปของรายวิชา
๑. รหัสและชือรายวิ ชา
๐๐๐ ๒๔๒ พืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Introduction to Computer and Information Technology)
๒. จํานวนหน่ วยกิ ต ๒ (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทัวไป
๔. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน
ภาคการศึกษาที ๒ ชันปี ท ี ๒
๖. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิ ชาที ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. วันทีจัดทํารายละเอียดของรายวิ ชา หรือวันที มีการปรับปรุงครังล่าสุด
๖ กันยายน ๒๕๕๓

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
๑.๑ รูป้ ระวัต ิ บทบาท องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
๑.๒ เข้าใจระบบดิจทิ ลั
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล
๑.๓ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูลเบืองต้นได้
๑.๔ ใช้เครือข่ายและการสือสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บได้ และป้ องกันภัยคุกคามและ
ความมันคงของระบบ ตลอดถึงมีจริยธรรมในการใช้ระบบและสังคมไซเบอร์
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิ ชา
เพือให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐสมาคม IEEE และ ACM

หมวดที ๓ ส่วนประกอบของรายวิชา
๑. คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัตขิ องคอมพิวเตอร์และการสือสาร องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ระบบดิจทิ ลั ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ขอ้ มูลและการบริหารข้อมูล
เครือข่ายและการสือสาร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมันคงของระบบ
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

๓๐ ชัวโมง

ในกรณีทเรี
ี ยนไม่พอ
หรือนิสติ ต้องการเรียนเสริม

ไม่มี

การศึกษา
ด้วยตนเอง

๖๐ ชัวโมง

๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์จะให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึ กษาเป็ น
รายบุคคล
๑ ชัวโมง / สัปดาห์

๒

หมวดที ๔ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมทีต้องพัฒนา
๑) สุขภาพพลานามัย มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และสิงเสพติด
๒) ความมีระเบียบวินยั ในตนและวินยั ทางสังคม ความเป็ นผูน้ ําและสามารถทํางานเป็ นทีม
๓) ความมีจติ ใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ ความซือสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีนําใจ
๔) ความมีความรูจ้ ริงในศาสตร์ทตนศึ
ี กษา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ วิ ธีการสอนทีจะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
๑) สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนในทุกครัง
๒) การแสดงความคิดเห็นในเรืองการพัฒนาของมนุ ษย์ดา้ นกาย ศีล จิต และปั ญญา
๓) การอภิปรายกลุ่ม / การเสวนา / กําหนดบทบาทสมมติ
๔) การปฏิบตั ติ นอันเป็ นแบบอย่างทีดีของอาจารย์ผสู้ อน
๑.๓ วิ ธีการประเมินผล
๑) พฤติกรรมการเข้าเรียนของนิสติ
๒) การส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
๓) ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย
๓) ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรียน และนอกชันเรียน
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีจะได้รบั
๑) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๒) ประวัตขิ องคอมพิวเตอร์และการสือสาร
๓) องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
๔) แพลตฟอร์มและระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
๕) ระบบการประมวลผล
๖) ระบบดิจทิ ลั
๗) ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
๘) การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
๙) ข้อมูลและการบริหารข้อมูล
๑๐) เครือข่ายและการสือสาร
๑๑) อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
๑๒) ภัยคุกคามและความมันคงของระบบ
๑๓) จริยธรรมและสังคมไซเบอร์

๓

๒.๒ วิ ธีการสอน
การบรรยาย บรรยายประกอบสือ การอภิปราย การแบบทดสอบก่อนเรียน (Quiz) การ
วิเคราะห์ผงั มโนภาพ (Mind-map) การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และการสอบปลายภาค
๒.๒ วิ ธีการประเมินผล
พฤติกรรมการเรียน ทดสอบก่อนเรียน สอบกลางภาค เสนอรายงาน และสอบปลายภาค
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที ต้องพัฒนา
๑) รูป้ ระวัติ บทบาท องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
๒) เข้าใจระบบดิจทิ ลั
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล
๓) วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูลเบืองต้นได้
๔) ใช้เครือข่ายและการสือสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บได้ และป้ องกันภัยคุกคาม
และความมันคงของระบบ ตลอดถึงมีจริยธรรมในการใช้ระบบและสังคมไซเบอร์ทเหมาะสม
ี
๓.๒ วิ ธีการสอน
การบรรยาย บรรยายประกอบสือ การอภิปราย การแบบทดสอบก่อนเรียน (Quiz) การ
วิเคราะห์ผงั มโนภาพ (Mind-map) การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และการสอบปลายภาค
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
ทดสอบก่อนเรียน สอบกลางภาค การนําเสนอรายงาน และสอบปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบทีต้องพัฒนา
มีค วามรับ ผิด ชอบต่อ การเรีย น พัฒ นาตนเองอย่า งต่ อ เนื อง มีม นุ ษ ยสัมพัน ธ์ระหว่ า ง
ผู้เรียน ทํางานร่วมกับผู้อ นได้
ื
ให้ค วามร่วมมือในทางสร้างสรรค์ รับ ผิด ชอบในงานทีมอบหมายให้
ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานกลุ่มในลักษณะต่างๆ ตามขอบข่ายวิชา
- การฝึกปฏิบตั กิ ารผลิตสือการสอนรูปแบบต่างๆ ทีเน้นความรับผิดชอบ
- การนําเสนอรายงานการค้นคว้าในเรืองทีมอบหมาย
๔.๓ วิธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชันเรียน
- ประเมินจากผลการทํากิจกรรมกลุ่มและการทํารายงาน
- ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้อง
๔

พัฒนา
- การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสือสาร การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
- การจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบและถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การคํานวณระบบเลขฐานจากวิชาทีเรียน
- การผลิตสือการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
๕.๒ วิ ธีการสอน
- การใช้สอื Slide ประกอบการบรรยาย
- การใช้โปรแกรมช่วยคิด วิเคราะห์ และนําเสนอผลงาน เช่น Mindmap, Screen Writer
- การทํารายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และอินเทอร์เน็ต
- การใช้สอและบทเรี
ื
ยนออนไลน์
- การฝึกการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานหน้าชันเรียน
- การใช้ภาษา การสือสารและการรายงานโดยใช้เครืองมือทางเทคโนโลยีประกอบ

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
จํานวน
กิ จกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที◌่
ชัวโมง
การสอนและสือทีใช้
-ขอบข่ายและวิธกี ารศึกษา
๑
ประวัติ ข องคอมพิ ว เตอร์แ ละการ
๒
-ทดสอบก่อนเรียน
สือสาร
-บรรยายประกอบสือ
-ความหมายของคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค ว า ม สํ า คั ญ /คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
คอมพิวเตอร์
-วิวฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร์
-การประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่างๆ
-ทดสอบก่อนเรียน
๒
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
๒
-บรรยายประกอบสือ
-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
-มอบหมายรายงาน
-Hardware
-Software
-People ware
-Information
-พืนฐานการทํางานของคอมพิวเตอร์
-ชนิดของคอมพิวเตอร์

ผู้สอน

๕

สัปดาห์
ที◌่
๓

๔

๕-๖

๗

๘

หัวข้อ/รายละเอียด
แพลตฟอร์มและระบบปฏิ บตั ิ การ
คอมพิวเตอร์
-แพลฟอร์มคอมพิวเตอร์
-ระบบปฏิบตั กิ าร
-BIO
-รากฐานของระบบปฏิบตั กิ าร
-Boot Up
-User Interface
-การจัดการไฟล์
-การจัดการหน่ วยความจํา
-การจัดการอุปกรณ์
-การจัดการ CPU
-การตรวจสอบสถานะและความ
ปลอดภัยของระบบ
ระบบการประมวลผล
-โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
-การทํางานของ CPU
-สถาปั ตยกรรมของ CPU
-ระบบ BUS
-Memory
-Cache Memory
-System Unit
-Port / Connector
ระบบดิ จิทลั
-ระบบเลขฐานสิบ, ฐานสอง, ฐานแปด
และฐานสิบหก
-การจัดเก็บข้อมูลและค่าตัวเลข
-รหัสทีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
-Over Flow
ภาษาคอมพิ วเตอร์และซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ
-ซอฟต์แวร์
-ภาษาคอมพิวเตอร์
-การพัฒนาโปรแกรม
-ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
สอบกลางภาค

จํานวน
ชัวโมง

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสือทีใช้

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ

๔

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ
-ตรวจรายงาน ครังที ๑

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ

๒

ทําแบบทดสอบกลางภาค

ผู้สอน

๖

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที◌่
๙
การวิ เคราะห์ออกแบบและพัฒนา
ระบบ
-วงจรการพัฒนาระบบ
-การวิเคราะห์ระบบ
-นักวิเคราะห์ระบบ
-การเขียนผังงาน
-ระบบสารสนเทศ
-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
๑๐
ข้อมูลและการบริหารข้อมูล
-ความหมาย ชนิด ข้อมูล
-โครงสร้างข้อมูล
-ระบบแฟ้ มข้อมูล
-ระบบฐานข้อมูล
-การจัดการฐานข้อมูล
-การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
๑๑
การสือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
-ความหมายของการสือสารข้อมูล
-องค์ประกอบ ทิศทาง ชนิด และวิธกี าร
สือสารข้อมูล
-ตัวกลางในการส่งข้อมูล
-เครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ประโยชน์ ประเภท ชนิด และ
มาตรฐานของเครือข่าย
-อุปกรณ์เครือข่าย
-เครือข่ายไร้สาย
๑๒ อิ นเทอร์เน็ ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
-ระบบอินเทอร์เน็ต
-Protocol / ISP
-ศัพท์พนฐานการใช้
ื
อนิ เทอร์เน็ต
-กิจกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
-การสืบค้นและใช้อนิ เทอร์เน็ต
-การพัฒนาเว็บไซต์
๑๓
ภัยคุกคามและความมันคงของ
ระบบ
-ไวรัสคอมพิวเตอร์
-การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์

จํานวน
กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
การสอนและสือทีใช้
-ทดสอบก่อนเรียน
๒
-บรรยายประกอบสือ
-ตรวจรายงาน ครังที ๒

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ

๒

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ
- ส่งรายงาน

ผู้สอน

๗

สัปดาห์
ที◌่

จํานวน
ชัวโมง

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสือทีใช้

ผู้สอน

-อาชกรคอมพิวเตอร์
-การสํารองไฟฟ้ า
-การยศาสตร์ (Ergonomics)
-การบริหารความเสียงและแนวทาง
ป้ องกันภัย
๑๔

๑๕

บทบาทของเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสือสาร
-อาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
-วุฒบิ ตั รด้านไอที (IT Certificate)
-บทบาทของไอทีดา้ นต่างๆ เช่น eSociety, e-Learning, e-Publishing, eCommerce, Blog เป็ นต้น
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
-จริยธรรม
-จริยธรรมกับสังคมไซเบอร์
-พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์

-ทดสอบก่อนเรียน
-บรรยายประกอบสือ
- ส่งรายงาน

๒

-นําเสนอรายงาน
-สรุปเนือหา

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จ
กรรม

ผลการเรียนรู้*

กิ จกรรมการประเมิน

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที)

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ความรูแ้ ละทักษะ การ
วิเคราะห์ การสือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูแ้ ละทักษะการใช◌้
โปรแกรมประยุกต์ในการ
เขียน วิเคราะห์ และนําเสนอ

นําเสนอรายงาน

๑๕

๑๐%

การฝึ กปฏิบตั ริ ะหว่างเรียน
- ชินงานกลุม่
- ชินงานรายบุคคล

๙-๑๐

๑๐%

๓

ความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

๑-๑๕

๑๐%

๔

ความรู้

การสอบปลายภาค

๑๖

๖๐%

๕

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

การเข้าชันเรียน การสังเกต การทํา
รายงานกลุม่ การอภิปราย/การเสวนา

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๑
๒

* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียด
ของหลักสูตร (แบบ มคอ. ๒)

๘

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑. โอภาส เอียมสิรวิ งศ์, วิทยาการคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง), กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, ๒๕๕๑.
๒. โอ’เลียรี ลินดา ไอ, ยาใจ โรจนวงศ์ชยั , คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่, กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๐.
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. Jeffery L. Whitten, Lonnie D. Bentley. Introduction to Systems Analysis & Design,
McGraw-Hill, 2008.
2. K.E. Kendall and J.E. Kendall. Systems Analysis and Design (sixth edition), PrenticeHall, 2005.
3. John W. Satzinger, Robert B. Jackson, and Stephen D. Bued. Systems Analysis and
Design in a Changing World, Thomson Learning, 2004.
4. Alan Dennis, Barbara Haley Wixon. Systems Analysis and Design, John Wiley &
Sons, Inc. 2003.
5. Brookshear, J.G., Computer Science and Overview, 7th Edition, America: Pearson
Education Inc., 2002.
6. Stalling, William., Computer Organization and Architecture, 5th, America: PrenticeHall International, Inc., 2000.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
- http://www.ieee.org
- http://www.acm.org
- http://www.thaicyberu.go.th
- http://www.stks.or.th/wiki

หมวดที ๗ การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินรายวิชา
- ให้นสิ ติ เขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สดุ ท้าย
- แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
๙

๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ผลการสอบ
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
- ผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
- นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน
- ค้นคว้าข้อมูลความรูใ้ หม่ๆ นํามาใช้ในการสอน
- จัดอภิปราย/สัมมนาคณาจารย์เพือพัฒนารายวิชาให้มสี าระวิชาและการสอนให้เหมาะสม
น่าสนใจ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- การวิจยั ในชันเรียน
๔. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
- ให้นิสติ ได้มโี อกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สาํ นักทะเบียนและประมวลผล
- จัดประชุมคณาจารย์เพือออกข้อสอบร่วมกับการพัฒนาข้อสอบเพือให้ได้มาตรฐาน
๕. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
นําผลทีได้จากแบบการประเมิน และจากแบบสอบถามความคิด เห็น คะแนนสอบของนิ ส ิต
ผลการวิจยั ในชัน นํามาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป

๑๐

