
 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา  

มหาวิทยาลยัสยาม 

 

คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา     คอมพิวเตอร์ธรุกิจ   

รหัสวิชา  121-101    ช่ือรายวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ    

วิชาบังคบัก่อน        ไม่มี   วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน   ไม่มี   

จาํนวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต   (2-2-5)  (บรรยาย - ปฏิบัติ - ค้นคว้าด้วยตนเอง )     

หมวดวิชา      วิชาศกึษาทัว่ไป     วิชาแกน     วิชาเฉพาะด้าน   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

อาจารย์พิชญากร   เลค 

 

ช่ือผู้สอน     

1.  อาจารย์พิชญากร   เลค    อาจารย์ประจาํ   อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด   ห้อง 3-103 

2.  อาจารย์นิตยา เกิดแย้ม     อาจารย์ประจาํ   อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด    ห้อง 3-103 

3.  อาจารย์นิธิชัย     อนันตะเศรษฐกูล   อาจารย์ประจาํ   อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด    ห้อง 3-103 

4.  อาจารย์สเุทพ ทพัธวชั    อาจารย์ประจาํ   อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด    ห้อง 14-201 

5.  อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ   อาจารย์ประจาํ   อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด    ห้อง 18-201 

6.  อาจารย์นาราภทัร โชติช่วง    อาจารย์ประจาํ   อาจารย์ บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด   ห้อง 18-201 

7.  อาจารย์เอก  บํารุงศรี    อาจารย์ประจาํ   อาจารย์ บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด    ห้อง 18-402 

8. อาจารย์ชนตัถ์ พนูเดช    อาจารย์ประจาํ   อาจารย์ บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด    ห้อง 18-402 

9. อาจารย์ธนิตา    เลศิพรกลุรัตน์    อาจารย์ประจาํ   อาจารย์ บริษัท เออาร์ไอที  จาํกัด    ห้อง 18-402 

10. อาจารย์ภทัร์วดี    มาศภมิู               อาจารย์ประจาํ     อาจารย์ บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด                        

11. อาจารย์สายสณีุ   พยคัฆาภิบาล       อาจารย์ประจาํ     อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด                   

12. อาจารย์อรอนงค์  หลิมเจริญ     อาจารย์ประจาํ     อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด             

13. อาจารย์ฌลานนัท ์ แสงศิลา   อาจารย์ประจาํ     อาจารย์บริษัท เออาร์ไอที จาํกัด        
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ภาคเรียนท่ี           1  ปีการศึกษา                  2553    

ชัน้ปีท่ีเรียน    นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และต่อเน่ืองชัน้ปีท่ี 1 

สถานท่ีเรียน   อาคาร 3-102  อาคาร 3-205 

วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชา  ครัง้ล่าสุด   วนัที ่5 เมษายน 2553 

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจ การทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์  

2. สามารถอธิบายการทาํงานและการประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธรุกิจได้  

3. สามารถใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานธรุกิจและอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

4. นกัศกึษาสามารถนําคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมลัติมเีดียไปประยกุต์ในงานทีเ่ก่ียวข้องในชีวิตประจําวนัได้  

5. นกัศกึษานําความรู้ทีไ่ด้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  

 

วัตถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงรายวิชา  

เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้และความเข้าใจในระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในรายวิชาอ่ืนที่

เก่ียวข้อง ทัง้นีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงตามตวัอย่างอ้างอิง เพ่ือสอดคล้องกบัการประยกุต์ใช้งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําความรู้ทีไ่ด้จากภาคปฏิบติัไปสอบวฒิุบตัรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทาํงานต่อไป 

 

คาํอธิบายรายวิชา  

ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สว่นประก อบของระบบคอมพิวเตอร์  หน้าทีก่าร

ทาํงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ระบบการสือ่สารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสือ่ประสม

อินเทอร์เน็ตและการประยกุต์ใช้งาน  ตลอดจนการฝึกปฏิบติัสบืค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  ไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส ์ โปรแกรมประมวลผลคํา  และการสร้างเว็บเพจเบือ้งต้น                           

จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ  การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง สอนเสริมในชัน้เรียนสําหรับ

นักศกึษาที่เข้าเรียนไม่ถึง 80% 

ฝึกฝนปฏิบัติ 30 ชั่วโมง 

โดยใช้โปรแกรม MS 

Office 

ศกึษาด้วยตนเอง 75 

ชั่วโมง 

 

วัน/เวลาในการให้คาํปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา   

อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

เบอร์โทรศพัท์ 02-457-0068, 02-457-0474-9 ต่อ 130 
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การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

มาตรฐาน ประเด็นพฒันา วิธีการสอน การประเมินผล  

1. คณุธรรม จริยธรรม 1.1   ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์

สจุริต 

1.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  

1.3   มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 

สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถ

แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดบั

ความสาํคญั  

-   บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณีศกึษาประเด็น

จริยธรรมที่

เก่ียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น 

การเข้าถงึข้อมลู

ของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ

เข่าเรียน  และส่งงาน

ที่ได้รับมอบหมาย  

-  มีการอ้างอิงเอกสารที่

ได้นํามาทาํรายงาน 

อย่างถกูต้องและ

เหมาะสม 

-  ประเมินการวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

 1.4  เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเหน็

ของผู้ อ่ืน  รวมทัง้เคารพในคณุค่า

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์  

1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ

ขององค์กรและสงัคม 

1.6  สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการ

ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบคุคลองค์กรและ

สงัคม 

1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

- การอภิปรายกลุม่ 

- การกําหนดให้

นักศกึษาการ

ตวัอย่างเพ่ิม  

 

2. ความรู้  มีความรู้ในการจดัการข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

เช่น หน่วยของข้อมลู  ประเภทของแฟ้ม  

โครงสร้างแฟ้มข้อมลู เป็นต้น  

องค์ประกอบของพาณิชย์อิเลก็สท์รอนิกส ์ 

เทคโนโลยีสมยัใหม่และผลกระทบที่เกิด

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยี

มลัติมเีดีย  จริยธรรมและความปลอดภยั

ในระบบสารสนเทศ  ตลอดจนผลกระของ

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ

บคุคลและสงัคม  และการป้องกนั

อนัตรายหรือภยัจากการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บรรยาย อภิปราย 

การทาํงานกลุ่ม  การ 

นําเสนอรายงาน  การ  

วิเคราะหก์รณีศกึษา  

และมอบหมายให้

ค้นคว้าหาบทความ  

ข้อมลูที่เก่ียวข้อง  

โดยนํามาสรุปและ

นําเสนอ  การศกึษา

โดยใช้ปัญหา  และ

โครงงาน Problem 

Base Learning  

- ทดสอบย่อย  สอบ

กลางปลายภาค โดย 

ข้อสอบทีว่ดัด้าน

บรรยายและปฏิบัติ 

- วิเคราะหก์รณีศกึษา  
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มาตรฐาน ประเด็นพฒันา วิธีการสอน การประเมินผล  

และ Student Center 

3. ทกัษะทางปัญญา 3.1 พฒันาความสามารถในการคิดอย่าง

มีระบบ  มีการวิเคราะหปั์ญหาทาง

เทคโนโลยีซึง่นําเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน และ

สร้างสรรค์ โดยคํานงึถงึความรู้ทาง 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  และเลือกทางแก้ไข

ได้อย่างเหมาะสม 

3.2  มีความสามารถในการถ่ายทอด 

       ความคิดเหน็ของตนเองให้กบัผู้ อ่ืนได้  

       อย่างถกูต้อง 

-  มอบหมายให้

นักศกึษาทบทวน

ความรู้จากใบงาน

ในภาคปฏิบติัและ

แบบฝึกหดัท้าย

บทเรียนในภาค

บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- วิเคราะห์ 

กรณีศกึษา  ในการ 

-  สอบปลายภาคโดย

เน้นข้อสอบที่มีการ

วิเคราะหแ์นวคิดใน

การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี 

 3.3 มีทกัษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน 

ตามเนือ้หาสาระสาํคญัของ

สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์จากใบ

งานในแต่ละสปัดาห ์

นําเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัมาใช้ใน

ปัจจุบัน 

 

4. ทกัษะความ 

สมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1  พฒันาทกัษะในการสร้าง

สมัพนัธภาพระหว่างผู้ เรียนด้วยกนั  

4.2  พฒันาความเป็นผู้ นําและผู้ตามใน

การทาํงานเป็นกลุม่ 

4.3  พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมี  

ความรับผิดชอบในงานทีม่อบหมาย  

     ให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา  

 

- กิจกรรมกลุม่ในการ

วิเคราะห์

กรณีศกึษา 

มอบหมายงานราน

บคุคล  หรือราย

กลุ่ม  เช่นการ

ค้นคว้าเก่ียวกบั

เทคโนโลยีสมยัใหม่

และผลกระทบที่

เกิดจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- นําเสนอรายงาน 

- รายงานทีนํ่าเสนอ  

พฤติกรรมทีท่าํงาน

เป็นกลุ่ม 

-  รายงานการศกึษา

ด้วยตนเอง 

 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร

และการใช้

5.1 ทกัษะในการคิดคํานวณเพ่ือนํามาใช้

ในการวิเคราะหด้์านคอมพิวเตอร์ เช่น 

การเก็บข้อมลู   

5.2 ทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู  การ

มอบหมายงานให้

นกัศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเองจากเว็บไซต์  

หรือสื่อการสอน         

-    นักศกึษานําเสนอ

รายงานโดยการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
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มาตรฐาน ประเด็นพฒันา วิธีการสอน การประเมินผล  

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฟัง การแปล การเขียน โดยการทาํ

รายงาน และการนําเสนอในชัน้เรียน  

5.3  พฒันาทักษะการวิเคราะหข้์อมลูจาก

กรณีศกึษา 

5.4  พฒันาทกัษะการสบืค้นข้อมลูทาง

อินเทอร์เน็ต 

5.5  ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีทางการ

สื่อสาร เช่น การส่งอีเมล  

5.6 ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้

รูปแบบ    เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

e-learning และทํา

รายงานโดยเน้นการ

นําตวัเลข  หรือมีสถิติ

อ้างอิง จากแหล่งที่มา

ของข้อมลู  นําเสนอ

โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สื่อสารที่เหมาะสม 

-     การมีสว่นร่วมในการ

อภิปรายและวิธีการ

อภิปราย 

 

 

แผนการสอนและการประเมินผล  

สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 

- แนะนําเนือ้หา และการประเมินผล 

- ข้อตกลงในการเรียนและการใช้

ห้องปฏิบตักิาร 

- ความหมายของคอมพิวเตอร์  

- วงจรการทาํงานของคอมพิวเตอร์  

- คณุสมบตัแิละประเภทของคอมพิวเตอร์  

- คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวนั  

- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์  

ภาคปฏิบัติ

Introduction to MCAS  

  MS Word 2007 

- แนะนําให้รู้จักกับ MCAS (Microsoft 

Certified Application Specialist) 

- อธิบายวิธีการสอบและเกณฑ์การให้คะแนน

ของภาคปฏิบตัิ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

กิจกรรมการสอน 

- อธิบายเค้าโครงการสอน  

- อธิบายการทํางานในระบบ       

คอมพิวเตอร์และยกตวัอย่างการ

ประยกุต์คอมพิวเตอร์ใน

ชีวิตประจําวนั 

- ภาคทฤษฎีนักศกึษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 

5 คน  ทํารายงานเร่ืองเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 

ในสปัดาห์ที่ 16 ในชั่วโมง          ที่

รายงานให้แต่ละกลุม่สง่เอกสารเป็น

รูปเลม่หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด และ

นําเสนอหวัข้อรายงานในสปัดาหท์ี ่12  

และ 13 

 

 



 

 

6 

สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

- สร้างโฟลเดอร์ของนกัศกึษาแต่ละกลุม่  

- คดัลอกไฟลต์วัอย่างงานเก็บไว้ในโฟลเดอร์  

การเร่ิมใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office 

Word 2007 

- ส่วนประกอบของโปรแกรม 

- การเพ่ิมและลบปุ่ มเคร่ืองมือด่วน  (Quick 

Access Toolbar) 

- การใช้คําสัง่บน Ribbon  

- การใช้ปุ่ ม Office (Office button) ทาํงาน

กับไฟล์ข้อมลู เช่น New, Open, Close 

- การบันทกึเอกสารในหลายรูปแบบ  (Word 

2007, Word 97-2003, PDF)  

การกาํหนดคณุสมบัตใิห้กับเอกสาร

(Document Properties) 

ภาคปฏิบัต ิMS Word 2007 

- ท่องคําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

 

ส่ือการสอน 

- โปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

   เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน

ชีวิตประจําวนั 

 

2 อนิเทอร์เน็ต 

- ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  

- การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต  

- การแทนช่ือที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต  

- การเช่ือมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต  

- โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 

- ส่วนประกอบของ URL 

- การค้นหาข้อมลูด้วย Search Engines 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- การสมคัรสมาชิกและการรับ -ส่ง e-mail 

- บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 

ภาคปฏิบัติ

เร่ิมต้นกาํหนดระยะการพมิพ์เอกสาร 

  MS Word 2007 

- การเปลีย่นหน่วยวดัเส้นไม้บรรทดั  

- การกําหนดกัน้หน้า กัน้หลงั ย่อหน้า โดยใช้

เส้นไม้บรรทดั 

- การปรับเปลี่ยนระยะการพิมพ์ โดยใช้คําสัง่  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

- อธิบาย ศกึษากรณีศกึษา อภิปราย  

ตวัอย่างการใช้งานประยกุต์บน

อินเทอร์เน็ต 

- อธิบายการใช้โปรแกรมเว็บ

เบราว์เซอร์และเทคนิคในการค้นหา

ข้อมลู 

ภาคปฏิบัต ิMS Word 2007 

Quiz ครัง้ท่ี 1:  

- Test คําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

การบ้าน 

- ทอ่งคําศพัทภ์าษาองักฤษทัง้หมดและ

คําแปล 

- ท่องคําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- New, Open, Close, Save, Font, 

Paragraph 
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สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

Paragraph 

- การกําหนดระยะหา่งระหว่างบรรทดั (Line 

Spacing) และย่อหน้า (before and after 

spacing) 

- การจดัตําแหน่งของข้อความ  

การเลือกช่วงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

การเล่ือน cursor ไปยงัตาํแหน่งต่างๆ  

ในเอกสาร 

การพมิพ์และตกแต่งข้อความในเอกสาร  

- การจัดรูปแบบตวัอกัษรจากปุ่ มคําสัง่บน 

Ribbon 

- การเรียกใช้คําสัง่เต็มรูปแบบของ Font 

- การปรับระยะหา่งระหว่างตวัอกัษร 

(Character spacing) 

- การตกแต่งข้อความตวัแรกให้เป็นตวัใหญ่ 

(Drop Cap) 

- การใช้ปากกา Highlight เพ่ือเน้นข้อความ 

ส่ือการสอน 

- โปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

เร่ืองอินเทอร์เน็ต  

 

 

3 คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์  

- การจดัการข้อมลูในคอมพิวเตอร์  

- รหสัแทนข้อมลู 

- หน่วยประมวลผลกลาง 

- หน่วยความจําหลกั 

- หน่วยรับข้อมลู 

ภาคปฏิบัติ

การตกแต่งข้อความในเอกสารอย่าง

รวดเร็ว 

  MS Word 2007 

- การปรับแต่งรูปแบบข้อความ โดยใช้ Quick 

Styles  

- การเก็บบันทกึรูปแบบข้อความที่ใช้งาน

บ่อยๆ (New Style) 

- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Style  

2 

 

 

 

 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

- อธิบายองค์ประกอบของอปุกรณ์

ฮาร์ดแวร์ 

 

ภาคปฏิบัต ิMS Word 2007 

Quiz ครัง้ท่ี 2:  

- Test คําศพัท์ ส่วนที่ 1 

- Test คําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

การบ้าน 

- ทอ่งคําศพัทภ์าษาองักฤษทัง้หมดและ

คําแปล 

- ท่องคําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Quick Styles, New Style, Modify 
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สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

ที่สร้างขึน้ 

- การใช้แบบสาํเร็จรูปจากคําสัง่ Themes  

การตกแต่งข้อความในเอกสารเป็นรูปแบบ

อื่นๆ 

- การใช้ปุ่ มคําสัง่เพ่ือเลื่อนหวัข้อย่อย หวัข้อ

ใหญ่ 

- การกําหนดสญัลกัษณ์และเลขลาํดบั

นําหน้าหวัข้อ (Bullet and Numbering) 

- การกําหนดเลขลาํดบัแบบหวัข้อย่อย  

การตกแต่งข้อความในเอกสารเป็นรูปแบบ

อื่นๆ (ต่อ) 

- การใส่สีพืน้และเส้นขอบให้กับข้อมลู 

(Borders and Shading) 

- การกําหนด TAB 

- การจัดรูปแบบเอกสารแบบงานหนังสือพิมพ์  

(Column) 

- การปรับระยะหา่งระหว่างคอลมัน์  

Style, Themes, Bullet and 

Numbering, Border and Shading, 

Column 

 

ส่ือการสอน 

- โปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

   เร่ืองคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ต่อ) 

- หน่วยแสดงผล 

- หน่วยเก็บข้อมลูสาํรอง 

- อปุกรณ์สํารองข้อมลูอ่ืน ๆ  

ภาคปฏิบัติ

การใช้คาํส่ังจากหน่วยความจาํของเคร่ือง 

(Clipboard) 

  MS Word 2007 

- การย้ายข้อมลู (cut) คดัลอกข้อมลู (copy) 

- การคดัลอกรูปแบบข้อมลู (Format Painter) 

การใช้คาํส่ังเพื่อช่วยในแก้ไขข้อมูลใน

เอกสาร 

- การค้นหาข้อมลูในเอกสาร (Find) 

- การแทนที่คําที่พิมพ์ผิดในเอกสาร (Replace) 

- การใช้คําย่อแทนทีด้่วยคําเต็ม (AutoCorrect 

2 

 

 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

- ยกตวัอย่าง อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีใ่ช้ใน

การแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมลู

สาํรอง 

 

ภาคปฏิบัต ิMS Word 2007 

Quiz ครัง้ท่ี 3:  

- Test คําศพัท์ ส่วนที่ 2 

- Test คําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

การบ้าน 

- ทอ่งคําศพัทภ์าษาองักฤษทัง้หมดและ

คําแปล 

- ท่องคําสัง่ใน Office Button, Ribbon 
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สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

Option) 

การเปล่ียนมุมมองเอกสาร (View) 

การกาํหนดรายละเอยีดเพื่อใช้ในการส่ัง

พมิพ์ 

- การกําหนดรายละเอียดหวักระดาษ -ท้าย

กระดาษ (Header and Footer) 

- การตดัหวัข้อสาํคญัขึน้หน้าใหม่ (Page 

Break) 

- การกําหนดปกรายงาน (Cover Page)      

เพ่ือความสวยงาม  

- การตัง้ค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Clipboard, Format Painter, Find 

and Replace, View, Header and 

Footer, Page Break, Cover Page, 

Page Setup 

 

ส่ือการสอน 

- โปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

เร่ืองคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  

5 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

- ซอฟต์แวร์ระบบ  

- ซอฟต์แวร์ประยกุต์  

- ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  

- ตวัอย่างภาษาคอมพิวเตอร์  

- การเลอืกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์  

 

ภาคปฏิบัติ

การกําหนดรายละเอียดเพื่อใช้ในการส่ังพิมพ์ 

(ต่อ) 

  MS Word 2007 

- การกําหนดแนวการพิมพ์งานเป็นแนวตัง้  

และแนวนอนในเอกสารเดียวกัน 

- การแบ่ง Section Break เพ่ือกําหนด

หน้ากระดาษทีแ่ตกต่างกนั  เช่น หน้า 1, 2, 

3, a, b, c, ….. เพ่ือใช้ทาํรายงาน 

- การสัง่พิมพ์ (Print) 

การตกแต่งพืน้หลังของงานเอกสาร 

- การกําหนดข้อความลายนํา้ (Watermark) 

- การใสส่พืีน้หน้ากระดาษ (Page Color) 

- การตกแต่งขอบของกระดาษ (Page 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

กิจกรรมการสอน  

- อธิบายซอฟต์แวร์ระบบและ

ซอฟต์แวร์ประยกุต์  พร้อมทัง้

ยกตวัอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์

ประยุกต์ 

 

ภาคปฏิบัติ MS Word 2007 

Quiz ครัง้ท่ี 4:  

- Test คําศพัท์ ส่วนที่ 3 

- Test คําสัง่ใน Office Button, Ribbon 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Section Break, Print, Watermark, 

Page Color, Page Borders, Table, 

Table Tools 

 

ส่ือการสอน 

- โโปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

   เร่ืองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
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สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

ภาคปฏิบัติ

- Borders) 

  MS Word 2007 (ต่อ) 

การแทรกวัตถุ (Object) ต่างๆ ในเอกสาร 

- การสร้างตาราง (Table) 

- การตกแต่งและปรับโครงสร้างของตาราง

จาก Table Tools 

- การจดัเรียงข้อมลู 

6 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์   

- องค์ประกอบของการสือ่สาร  

- ตวัอย่างการสือ่สารข้อมลู  

- ชนิดของสญัญาณข้อมลู  

-   โมเด็มและวิธีการสือ่สารข้อมลู 

-   รูปแบบการสือ่สารข้อมลู 

ภาคปฏิบัติ

การแทรกวัตถุ (Object) ต่างๆ ในเอกสาร  

  MS Word 2007 

- การเลอืกรูปภาพ (Picture) มาใช้งานและ

ตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม  

- การปรับขนาดของรูปภาพ  

- การแทรกรูปร่าง 

- การสร้างกลอ่งข้อความ  

- การแทรกอกัษรศิลป์ (WordArt)  

- การปรับแต่งอกัษรศิลป์จาก WordArt Tools 

- การสร้างแผนผงัต่างๆ จาก SmartArt 

- การสร้างแผนภมิู (Chart) 

- การตกแต่งและปรับโครงสร้างของแผนภมิู

จาก Chart Tools 

- การสร้างสตูรสมการทางคณิตศาสตร์ 

(Equation) 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

- ยกตวัอย่างการประยกุต์ใช้การสือ่สาร

ข้อมลูในระบบเครือข่าย 

 

ภาคปฏิบัติ MS Word 2007 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Picture, WordArt, SmartArt, Chart, 

การใช้เคร่ืองมือ  (Tools) ของแต่ละ 

object 

 

ส่ือการสอน 

- โปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

เร่ืองการสือ่สารข้อมลูและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์   

 

7 นกัศกึษาสอบกลางภาคตามตารางของมหาวิทยาลยั  

 



 

 

11 

สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

8 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

- ความหมาย 

- ประวติัความเป็นมา  

- องค์ประกอบของมลัติมเีดีย  

- ประโยชน์ของมลัติมเีดีย 

- การประยกุต์ใช้งาน 

ภาคปฏิบัติ

การใช้งาน Quick Part (เส้นทางลัดกับส่วน

ท่ีใช้งานบ่อยๆ ) 

  MS Word 2007 

- การเรียกใช้แบบสําเร็จของส่วนที่อยู่ใน 

Building Block Organizer 

- การสร้างรูปแบบสําเร็จเพื่อเก็บบันทกึไว้ใน 

Building Block Organizer  

การสร้างความเช่ือมโยงในส่วนต่างๆ ของ

เอกสาร 

- การกําหนดทีค่ัน่เอกสาร (Bookmark) 

- การสร้างจดุเช่ือมโยงเอกสาร  (Hyperlink) 

- การสร้างเชิงอรรถท้ายหน้าเอกสาร 

(Footnote) 

- การแทรกข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม (Comment) 

- การสร้างสารบญั (Table of Contents)  

- Quiz 

2 

 

 

 

 

 

3 

กิจกรรมการสอน 

- อธิบายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่าง

เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

 

 

ภาคปฏิบัติ  MS Word 2007 

- Quiz 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Building Block Organizer, 

Bookmark, Hyperlink, Footnote, 

Comment, Table of Contents 

 

ส่ือการสอน 

- โปรแกรม Ms PowerPoint 2007 

    เร่ือง เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  

 

9 แนะนําเนือ้หาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนใน

สปัดาหห์ลงัสอบกลางภาค 

ภาคปฏิบัติ

การติดตามหรือตรวจสอบเม่ือข้อมูลใน

เอกสารถูกแก้ไข  

  MS Word 2007 

- การเรียกใช้คําสัง่ Track Changes เพ่ือ

ตรวจสอบข้อมลูที่มีการเปลี่ยนแปลง  

- การยอมรับ (Accept Change) หรือปฏิเสธ 

(Reject) ข้อมลูที่ถูกแก้ไข   

2 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

- ให้คําปรึกษารายงานเร่ืองเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์  

ภาคปฏิบัติ MS Word 2007 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Track Changes, Compare and 

Merge document 
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สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

การทาํงานร่วมกับไฟล์เอกสารอื่น 

- การนําเอกสารจากไฟลอ่ื์นมาเปรียบเทยีบ

และผนวกเข้าด้วยกนั (Compare and 

Merge document) 

- การยอมรับ (Accept Change) หรือปฏิเสธ 

(Reject) ข้อมลูทีแ่ตกต่างจากไฟล์  

ต้นฉบบั  

 

10 ใบงานท่ี 1 PhotoScape 

ภาคปฏิบัติ

- ติวสอบ PreTest ครัง้ท่ี 1 

  MS Word 2007  

2 

3 

 

 

กิจกรรมการสอน  

- ให้นกัศกึษาทาํใบงาน PhotoScape 

 

ส่ือการสอน 

- ใบงานที่ 1 PhotoScape 

11 ใบงานท่ี 2 Adobe Dreamweaver 

ภาคปฏิบัติ

- ติวสอบ PreTest  ครัง้ท่ี 1 

  MS Word 2007  

2 

3 

กิจกรรมการสอน  

- ให้นกัศกึษาทาํใบงาน Adobe 

Dreamweaver 

ส่ือการสอน 

- ใบงานที่ 2 Adobe Dreamweaver 

12 ใบงานท่ี 3 Adobe Dreamweaver  

ภาคปฏิบัติ

การกาํหนดความปลอดภัยให้กับข้อมูลใน

เอกสาร 

  MS Word 2007  

- การป้องกนัเอกสารไม่ให้ผู้ อ่ืนแก้ไขข้อมลู 

(Protect Document) 

- การกําหนดให้เป็นเอกสารทีเ่สร็จสมบรูณ์แล้ว 

(Mark as Final) 

Inspect Document  

 การสร้างจดหมายเวียนและซองจดหมาย 

(Mail Merge) 

การสร้างป้ายผนึก 

2 

3 

 

กิจกรรมการสอน  

- ให้นกัศกึษาทาํใบงาน Adobe 

Dreamweaver 

 

ภาคปฏิบัต ิMS Word 2007 

แบบฝึกหัดเร่ือง : 

- Protect Document, Mark as Final, 

Mail Merge 

 

ส่ือการสอน 

ใบงานที่ 3 Adobe Dreamweaver 

13 - ใบงานท่ี 4 Adobe Dreamweaver 

ภาคปฏิบัติ

ตวิสอบ PreTest  คร้ังที่ 2 

  MS Word 2007 

2 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

-  ให้นกัศกึษาทาํใบงาน Adobe 

Dreamweaver 
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สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน 

คาบ 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

ส่ือการสอน 

ใบงานที่ 4 Adobe Dreamweaver 

 

14 - ใบงานท่ี 5 Adobe Dreamweaver 

ภาคปฏิบัติ

ติวสอบ PreTest  ครัง้ท่ี 2 

  MS Word 2007  

2 

3 

 

กิจกรรมการสอน  

- ให้นกัศกึษาทาํใบงาน Adobe 

Dreamweaver 

 

ส่ือการสอน 

ใบงานที่ 5 Adobe Dreamweaver 

15 - ใบงานท่ี 6 Adobe Dreamweaver 

ภาคปฏิบัติ

ตวิสอบ Final ภาคปฏบิตั ิ

  MS Word 2007 

2 

3 

กิจกรรมการสอน  

- ให้นกัศกึษาทาํใบงาน Adobe 

Dreamweaver 

 

ส่ือการสอน 

ใบงานที่ 6 Adobe Dreamweaver 

16 รายงานเร่ืองเทคโนโลยีซอฟต์แวร์  หรือ

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 

ภาคปฏิบัติ

ตวิสอบ Final ภาคปฏบิตั ิ

  MS Word 2007  

2 

 

3 

กิจกรรมการสอน  

- ทบทวนเนือ้หา 

 

 

ลงช่ือผู้จัดทาํ 

 

………………………………… 

(อาจารย์พิชญากร   เลค)     

.……..…/…………/……..…… 

ลงช่ือหัวหน้าภาควิชา  

 

…………………………….……… 

(ผศ.ดร.ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ ) 

…………/……....…/………. 

ลงช่ือคณบดี 

 

……………….……………… 

 (ผศ.ดร.ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ ) 

…………/………..…/…..…… 
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แผนการประเมินการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้

ตามราย

มาตรฐาน 

วิธกีารประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 2.1-2.2 

3.1-3.3, 3.6-3.7 

 

ทดสอบย่อยครัง้ที ่1 

ทดสอบย่อยครัง้ที ่2 

สอบปลายภาค 

11 

14 

17 

5% 

5% 

70% 

2 2.1 

4.3 

คะแนนพฒันาการ 

การเข้าชัน้เรียน 

การมีสว่นร่วม อภิปราย  เสนอความ

คิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

5% 

3 1.1-1.4 

2.1-2.2 

3.1-.34 

4.1-4.3 

5.6-5.7 

รายงานกลุม่ 

• ครบถ้วนตามหวัข้อทีกํ่าหนด  

• ความถกูต้องของเอกสาร  

• ตรงต่อเวลา 

15 5% 

4 2.1-2.2 

3.2-3.4, 3.7 

5.6-5.7 

ใบงาน (6 ใบงาน) 10-16 10% 

รวม 100 % 

 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1.  หนังสือ ตาํรา  และเอกสารประกอบการสอนหลัก  

ช่ือหนังสือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ  

ช่ือผู้แต่ง ผศ.ดร. ศรีไพร  ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ  

สํานักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2547 

2. หนังสือ  เอกสาร  และข้อมลูอ้างอิง ที่แนะนํา  

เอกสาร ตาํรา หรือส่ือการสอนประกอบ  

1. นตัติมา กวนพา. Dreamweaver CS 4

2. ประภาพร ช่างไม้. 

.  กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2553. 

มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop+Dreamweaver. นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ

บิวเตอร์ เซน็เตอร์ จํากดั , 2551. 
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3. พนัจันทร์ ธนวฒันเสถียร. ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS 4

4. พนัจันทร์ ธนวฒันเสถียร.  

. กรุงเทพฯ:  บริษัท ซคั

เซส มีเดีย จํากดั, 2552. 

Microsoft Office 2007 ฉบับสมบูรณ์

5. ภชุชงค์ เกวียกกุทณัฑ์. 

. กรุงเทพฯ:  บริษัท ซคัเซส มีเดีย จํากดั, 

2550. 

คูม่อืโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ฉบับสมบูรณ์

6. วาสนา  สขุกระสานติ.  

. นนทบุรี:   ไอดีซี, 

2550.  

โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ .

7. Shelly, G., Cashman, J. & Vermaat, M.  

 กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2545. 

Discovering Computers 2003: Concepts for a Digital 

World.

8. O’Leary, T. & O’Leary, L. 

  MA: International Thomson Publishing, 2003. 

Computing Essentials 1999-2000.

9. Capron, H., & Johnson, J. 

 MA: Irwin McGraw-Hill, 1999. 

Computers: Tools for an information age.

10. Williams, B. & Sawyer, S. 

 Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 2002. 

Using Information Technology: A practical introduction to computers 

& communications.

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

 NY: McGraw-Hill, 2001. 

1. http://bc.siamu.ac.th 

2. http://www.uni.net.th 

3. http://www.nectec.or.th/courseware/ 

4. http://www.videotrainingpro.com/Free-Word-2007-Tips.html 

การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของรายวิชา  

การวัดผลการศึกษา  

ภาคทฤษฎี 

 คะแนนเก็บ        20  คะแนน 

• การเข้าห้องเรียน     5  คะแนน 

• รายงาน      5  คะแนน 

• ใบงาน                10   คะแนน 

            คะแนนสอบปลายภาค       30  คะแนน 

 

 

 

 

 

http://www.uni.net.th/�
http://www.nectec.or.th/courseware/�
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ภาคปฏิบัต ิ  

คะแนนเก็บ        10  คะแนน 

• การเข้าห้องเรียน     5  คะแนน 

• คะแนนสอบ Quizzes    5  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค (Microsoft Word 2007)    40 คะแนน 

 คะแนนรวม                 100 คะแนน 

วิธกีารสอบ   
 
   ภาคทฤษฎี  ร้อยละ   50         ภาคปฏิบติัร้อยละ     50            อ่ืน ๆ   ร้อยละ        

หมายเหตุ  -  ถ้านกัศกึษาสอบไม่ผ่าน Simulation (Pretest)  จะหมดสิทธ์ิสอบ Microsoft Word 2007 

              แต่สามารถสอบภาคทฤษฎีได้  

 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-    แบบประเมินรายวิชา 

-   ข้อเสนอผ่านเว็บไซต์รายวิชา  หรืออีเมลผู้สอน  

 

การประเมินการสอน  

-  แบบประเมินผู้สอน 

- ผลการสอบ 

- แบบวิเคราะหข้์อสอบ 

การปรับปรุงการสอน  

  อาจารย์ผู้สอนทบทวนการสอนจากแฟ้มสะสมงานรายวิชา (มคอ . 5) ในทกุภาคการศกึษา ซึง่จะมี

รายงานผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ืออาจารย์ผู้สอนจะทราบว่า

แผนการสอนได้ครอบคลมุไปตามรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ เพ่ือปรับเปลีย่นการสอนสาํหรับภาค

การศกึษาต่อไป 

 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

  กรรมการพฒันาหลกัสตูรและ มาตรฐาน การศกึษา ทาํหน้าทีท่วนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาใน

รายวิชา โดยประเมินคณุภาพของข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน และพิจารณาระดบัคะแนนในแต่ละ

รายวิชา 

 

การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 ได้มีการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทกุ 3 ปี 


	- แนะนำเนื้อหา และการประเมินผล
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	ลงชื่อคณบดี
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	วิธีการสอบ
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