
 
 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 
คณะ   เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิา     คอมพิวเตอรธรุกิจ   
รหัสวิชา  121-102    ชื่อรายวชิา คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน 

วิชาบังคับกอน   ไมม ี   วิชาที่ตองเรยีนพรอมกนั ไมมี    

จํานวนหนวยกิต  3  หนวยกิต   (2-2-5)  (บรรยาย - ปฏิบัติ - คนควาดวยตนเอง)     
หมวดวชิา      วชิาศึกษาทัว่ไป     วิชาแกน     วิชาเฉพาะดาน  
 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา 
อาจารยพิชญากร   เลค 
 
ชื่อผูสอน     
1.  อาจารยพชิญากร   เลค    อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด  หอง 3-103 
2.  อาจารยนติยา เกิดแยม     อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด   หอง 3-103 
3.  อาจารยอมรรัตน ปญญาสุข   อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด   หอง 3-103 
4.  อาจารยสุเทพ ทัพธวัช    อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด   หอง 14-201 
5.  อาจารยจรรยา แหยมเจริญ   อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด   หอง 18-201 
6.  อาจารยนาราภัทร โชติชวง    อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอท ีจํากัด  หอง 18-201 
7.  อาจารยเอก  บํารุงศรี    อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอท ีจํากัด   หอง 18-402 
8. อาจารยชนตัถ พูนเดช    อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอท ีจํากัด   หอง 18-402 
9. อาจารยธนติา  เลิศพรกุลรัตน   อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอท ีจํากัด   หอง 18-402 
10. อาจารยภัทรวดี   มาศภูมิ               อาจารยประจาํ    อาจารย บริษัท เออารไอที จํากัด                       
11. อาจารยสายสุณี   พยัคฆาภิบาล      อาจารยประจาํ    อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด                  
12. อาจารยอรอนงค  หลิมเจริญ     อาจารยประจํา    อาจารยบริษทั เออารไอท ีจํากัด            
13. อาจารยฌลานนัท  แสงศิลา   อาจารยประจํา    อาจารยบริษทั เออารไอท ีจํากัด       
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ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2553      
ชั้นปที่เรียน    นักศึกษาช้ันปที่ 1 และตอเนื่องชั้นปที่ 1 
 

สถานที่เรียน   อาคาร 3-204  อาคาร 12-801/1  อาคาร 12-802 อาคาร 15-202 อาคาร 18-401  
       อาคาร 19-1010 อาคาร 19-1005 
วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิา  ครั้งลาสุด   วันที่ 22 ตุลาคม 2553 
 

จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจระบบจัดการขอมูลและสารสนเทศ 
2. นักศึกษาเขาใจแนวคิดการดําเนนิงานในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  
3. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจและอินเทอรเน็ตไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
4. สามารถนําความรูอัลกอริทมึไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหา 
5. นักศึกษารูจักอาชีพและวุฒบัิตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัคร

สอบ  และใชประกอบการสมัครงาน 
6. นักศึกษานําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 

วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศ เพื่อเปนพื้นฐานในรายวิชาอ่ืนที่

เกี่ยวของ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตัวอยางอางอิง เพื่อสอดคลองกับการประยุกตใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําความรูที่ไดจากภาคปฏิบัติไปสอบวุฒิบัตรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงหลักการจัดการขอมูลและสารสนเทศ  ประเภทของแฟมขอมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึม
และการแกโจทยปญหา  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาชีพและวุฒิบัตร  และแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมตารางทํางาน  และโปรแกรมการนําเสนองาน   
 

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
30 ชั่วโมง สอนเสริมในข้ันเรียน

สําหรับนักศึกษาทีเ่ขาเรียน
ไมถึง 80% 

ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
โดยใชโปรแกรม        
MS Office 

ศึกษาดวยตนเอง         
75 ชั่วโมง 
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วัน/เวลาในการใหคําปรกึษาแนะนาํทางวิชาการแกนักศกึษา   
อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
เบอรโทรศัพท 02-457-0068, 02-457-0474-9 ตอ 130 
 
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นพัฒนา วิธีการสอน การประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1   ตระหนกัในคุณคาและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
1.2  มวีินยั  ตรงตอเวลา  และความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1.3   มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเหน็
ของผูอ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม 

1.6  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการ
ใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ
สังคม 

1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

-บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประเด็น
จริยธรรมที่เกีย่วของ
กับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การ
เขาถึงขอมูลของผูอ่ืน
โดยมิชอบ   
- การอภิปรายกลุม 
- การกาํหนดให
นักศึกษาการ
ตัวอยางเพิม่ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาเรียน  และสงงานที่
ไดรับมอบหมาย 
-  มีการอางอิงเอกสารที่
ไดนํามาทํารายงาน 
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 
-  ประเมินการวิเคราะห
กรณีศึกษา 
 

2. ความรู มีความรูในการจัดการขอมูลคอมพิวเตอร 
เชน หนวยของขอมูล  ประเภทของแฟม 
โครงสรางแฟมขอมูล เปนตน  
องคประกอบของพาณิชยอิเล็กสทรอนกิส  
เทคโนโลยีสมยัใหมและผลกระทบที่เกิด
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย  จริยธรรมและความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศ  ตลอดจนผลกระทบ
ของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ

บรรยาย อภิปราย การ
ทํางานกลุม  การ 
นําเสนอรายงาน  การ 
วิเคราะหกรณีศึกษา  
และมอบหมายให
คนควาหาบทความ  
ขอมูลที่เกี่ยวของ  โดย
นํามาสรุปและ
นําเสนอ  การศึกษา

ทดสอบยอย  สอบ
กลางปลายภาค โดย
ขอสอบที่วัดดาน
บรรยายและปฏิบัติ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา 
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มาตรฐาน ประเด็นพัฒนา วิธีการสอน การประเมินผล 
บุคคลและสังคม  และการปองกนัอันตราย
หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โดยใชปญหา  และ
โครงงาน Problem 
Base Learning และ 
Student Center 

3. ทกัษะทางปญญา 3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี
ระบบ  มกีารวเิคราะหปญหาทาง
เทคโนโลยีซึง่นําเสนอแนวทางแกไข
ปญหาอยางเปนข้ันตอน และ
สรางสรรค โดยคํานงึถงึความรูทาง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  และเลือกทางแกไข
ไดอยางเหมาะสม 

3.2  มีความสามารถในการถายทอดความ
คิดเห็นของตนเองใหกับผูอ่ืนไดอยาง
ถูกตอง 

3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝน 
ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
ดานคอมพิวเตอรจากใบงานในแตละ
สัปดาห 

-  มอบหมายให
นักศึกษาทบทวน
ความรูจากใบงาน
ในภาคปฏิบัติและ
แบบฝกหัดทาย
บทเรียนในภาค
บรรยาย 

-  อภิปรายกลุม 
-  วิเคราะหกรณีศึกษา  
ในการนํา
เทคโนโลยทีี่
ทันสมยัมาใชใน
ปจจุบัน 

-  สอบปลายภาคโดย
เนนขอสอบทีม่ีการ
วิเคราะหแนวคิดใน
การประยุกตใช
เทคโนโลย ี

4. ทกัษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  พฒันาทกัษะในการสราง
สัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกนั 

4.2  พัฒนาความเปนผูนําและผูตามใน
การทาํงานเปนกลุม 

4.3  พฒันาการเรียนรูดวยตนเอง  และมี
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให
ครบถวนตามกําหนดเวลา 

- กิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะห
กรณีศึกษา 
มอบหมายงานราน
บุคคล  หรือราย
กลุม  เชนการ
คนควาเกี่ยวกบั
เทคโนโลยีสมยัใหม
และผลกระทบที่
เกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นําเสนอรายงาน 

- รายงานที่นาํเสนอ  
พฤติกรรมทีท่าํงาน
เปนกลุม 

-  รายงานการศึกษา
ดวยตนเอง 
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มาตรฐาน ประเด็นพัฒนา วิธีการสอน การประเมินผล 
5. ทกัษะการวเิคราะห

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ทักษะในการคิดคํานวณเพื่อนาํมาใช
ในการวิเคราะหดานคอมพวิเตอร 
เชน การเก็บขอมูล   

5.2 ทักษะในการส่ือสารทัง้การพูด  การ
ฟง การแปล การเขียน โดยการทํา
รายงาน และการนาํเสนอในชั้นเรียน 

5.3  พฒันาทกัษะการวิเคราะหขอมูลจาก
กรณีศึกษา 

5.4  พฒันาทกัษะการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 

5.5  ทักษะในการใชเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร เชน การสงอีเมล 

5.6 ทักษะในการนาํเสนอรายงานโดยใช
รูปแบบ    เคร่ืองมือ และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 

มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเวบ็ไซต  
หรือส่ือการสอน         
e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการ
นําตัวเลข  หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงที่มา
ของขอมูล  นําเสนอ
โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

-    นกัศึกษานําเสนอ
รายงานโดยการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารที่เหมาะสม 

-     การมีสวนรวมใน
การอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 

 
แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

1 การจัดการขอมูลคอมพิวเตอร 
- แนะนาํเนื้อหา และการประเมินผล 
- ขอตกลงในการเรียนและการใชหองปฏิบัติการ 
- หนวยขอมูล 
- ชนิดของขอมลู 
- ประเภทของแฟมขอมูล 
- โครงสรางแฟมขอมูล 
-  แฟมโปรแกรมและแฟมขอมูล 

 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
แนะนํากอนเรียน 
- แจงวัตถุประสงคการเรียนรู ขอตกลง และ

เกณฑการใหคะแนนของภาคปฏิบัติ 

2 
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กิจกรรมการสอน 
- อธิบายเคาโครงการสอน 
- อธิบายเนื้อหาการจัดการขอมูล 

 
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
‐ อาจารยอธิบาย และสาธิต 

‐ น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 

‐ น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice) 

‐ รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 

‐ รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

- ทดสอบกอนเรียนของภาคปฏิบัติ 
- แนะนาํใหรูจักกับ Microsoft Office 

Specialist (MOS) Certificate 
- แนะนาํวธิีการสอบ Microsoft Office 

Specialist (MOS) Certificate 
- สรางโฟลเดอรของนักศึกษาแตละกลุม 
- คัดลอกไฟลตัวอยางงานเกบ็ไวในโฟลเดอร 
เริ่มตนการใชงานโปรแกรม Microsoft Office 
Excel 2007 
- แนะนาํใหรูจักกับโปรแกรม Microsoft Office 

Excel 2007 
- สวนประกอบของโปรแกรม 
- ทําความรูจักและการใชงาน Ribbon  
- แนะนาํกลุมคําส่ังตางๆ ใน Office button 
- การใชงานและจัดการกับ Quick Access 

Toolbar 
- การปอนขอมลูลงในชองเซลล 
- การลบ/แกไขขอมูลในเซลลแบบตางๆ 
- การปอนขอมลูดวย AutoFill 
- การบันทึก Workbook ใหม 
- การบันทึก Workbook ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน 

Excel 97-2003, Excel Macro-Enabled, 
Template 

- การใชเคร่ืองมอืปรับแตงมุมมองในแบบตางๆ 
(View) 

สื่อการสอน 
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint 

บรรยาย เร่ืองการจัดการ
ขอมูลคอมพิวเตอร  
 
 

2 ระบบสารสนเทศ 
- องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
- คุณลักษณะและประโยชนของระบบ 
- ระดับของผูใช 
- ประเภทของระบบสารสนเทศและการ
ประยุกตใช 

2 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสอน 
- ศึกษากรณีศึกษาระบบ

สารสนเทศ อภิปราย 
 

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
การจัดการเซลลและขอมูลใน Worksheet 
- การเลือกเซลลหรือกลุมเซลลแบบตางๆ 
- การปรับขนาดแถว และคอลัมน 
- การแทรก/ลบเซลล แถว และคอลัมน 
- การซอน/แสดงแถว และคอลัมน 
- การคัดลอก (Copy) ขอมูล 
- การยาย (Move) ขอมูล 
- การวางแบบพเิศษ (Paste Special) 
- การคัดลอกเฉพาะรูปแบบดวย Format 

Painter 
การจัดการกบั Worksheet 
- การเลือก Worksheet แบบตางๆ 
- การเพิม่/ลบ Worksheet 
- การเปล่ียนช่ือ Worksheet 
- การเปล่ียนสี Sheet Tab 
- การยาย Worksheet 
- การซอน/แสดง Worksheet 
- การตรึง (Freeze) และยกเลิกการตรึง 

(Unfreeze) แถวหรือคอลัมน 
- การแบงหนาตาง (Split Window) เพื่อจัดการ

กับขอมูลขนาดใหญ 

3 - น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice) 

- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษ
ที่ควรรู 
 

สื่อการสอน 
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint 
บรรยาย เร่ือง ระบบสารสนเทศ 

 
 

3 จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร 
- ประเด็นจริยธรรม 
- อาชญากรรมคอมพิวเตอรแนวทางปฏิบัติเพื่อ

การปองกนัแกไข 
- ตัวอยางเทคโนโลยทีี่ใชปองกัน 

 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
การจัดรูปแบบเซลลและขอมูล 

2 
 
 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
ศึกษากรณีศึกษาประเด็นทางดาน
จริยธรรมและปญหาอาชญากรรม
ทางคอมพวิเตอร 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 

- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

- จัดรูปแบบอักษร และกําหนดสีตัวอักษร 
- จัดตําแหนงขอมูลในเซลล 
- ตัดคําใหขอความอยูภายในเซลล (Wrap Text) 
- ยอขอความใหพอดีเซลล (Shrink to Fit) 
- ผสานเซลล (Merge Cell) และยกเลิกการ

ผสานเซลล (Unmerge Cell) 
- การวางแนวขอมูลในเซลล (Orientation) 
- ใสเสนขอบใหกับเซลล (Borders) 
- จัดรูปแบบสีพื้นเซลล (Fill Colors) 
- จัดรูปแบบขอมูลประเภทตัวเลข (Number) 
- จัดรูปแบบขอมูลประเภทวันที่และเวลา 

(Date/Time) 
- จัดรูปแบบขอมูลประเภทตัวเลขแบบกําหนด

เอง (Custom Number) 

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษ
ที่ควรรู 

 
สื่อการสอน 
ใชโปรแกรม MS PowerPoint 
บรรยาย เร่ืองจริยธรรมและความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร 

4 พาณชิยอิเลก็ทรอนิกส 
- ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
- ประโยชนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- ประเภทของธุรกิจบนอินเทอรเน็ต 
- รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- การสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

- โครงสรางของระบบ 
 

ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
การจัดรูปแบบเซลลและขอมูล (ตอ) 
- จัดรูปแบบเซลลดวยสไตล (Cell Styles) 
- จัดรูปแบบขอมูลเปนตาราง (Format as 

Table) 
- จัดรูปแบบขอมูลดวย Themes  
- จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional 

Formatting) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- อธิบายตัวอยางการซื้อขาย

สินคาผานระบบอินเทอรเนต็ 
 

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
- ทํา Workshop 1 

 
การบาน 
- ทองคําศัพทภาษาอังกฤษ

ทั้งหมดและคําแปล 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

 Workshop 1 : ประยุกตใชคําส่ังเกี่ยวกับ 
- การจัดการเซลลและ

ขอมูลใน Worksheet 
- การจัดการกบั 

Worksheet 
- การจัดรูปแบบเซลลและ

ขอมูล 

- ทองคําส่ังใน Office Button, 
Ribbon 

 
สื่อการสอน 
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint 

บรรยาย เร่ือง พาณิชย
อิเล็กทรอนกิส 

5 อาชีพทางประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร 
- ประเภทของบุคลากร 
- คุณสมบัติของบุคลากร 
- หนาที่ของบุคลากร  

 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
การใชสูตรคํานวณ 
- รูปแบบของสูตรคํานวณ 
- ตัวดําเนนิการ (Operator) แบบตางๆ 
- ระดับความสําคัญของตัวดําเนินการ 
- การสรางสูตรคํานวณ 
- การแกไขสูตรคํานวณ 
- การคัดลอก (Copy) สูตรคํานวณแบบตางๆ 
- การอางอิงเซลลในสูตรคํานวณแบบตางๆ 
- การแสดงสูตรคํานวณบน Worksheet (Show 

Formulas)   

2 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ยกตัวอยางอาชีพและทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice) 

- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษที่
ควรรู 
 

สื่อการสอน 
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint 
บรรยาย เร่ืองอาชีพและ
ประกาศนยีบัตรทางคอมพวิเตอร 

6 Algorithm และผังงาน 
- ปญหาและอัลกอริทึม 
- ตัวอยางอัลกอริทึม 
- ข้ันตอนการวิเคราะหปญหา 
- ข้ันตอนการแกปญหา 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสอน 
ยกตัวอยางอัลกอริทึม (Algorithm)  
 
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
การใชสูตรคํานวณ (ตอ) 
- การต้ังชื่อเซลลหรือกลุมเซลล 

- ต้ังชื่อเซลลหรือกลุมเซลลดวย Name 
Box 

- ต้ังชื่อเซลลหรือกลุมเซลลดวย Define 
Name 

- ต้ังชื่อเซลลหรือกลุมเซลลตามหัวคอลัมน
หรือหัวแถว 

- แกไขชวงของเซลลหรือกลุมเซลล 
- การเรียกใชชื่อเซลลหรือกลุมเซลล 

- การใชสูตรคํานวณขอมูลที่อยูตาง Worksheet 
และตาง Workbook 

 

 Workshop 2 : ประยุกตใชสูตรคํานวณกับ
การใชงานในชีวิตประจําวัน 

3 
 

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษที่
ควรรู 

- ทํา Workshop 2 
 
สื่อการสอน 
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint 
บรรยาย เร่ือง  Algorithm และผัง
งาน 
 

7 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและผลกระทบ
ที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีกับองคกร 
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ภาคปฏิบัติ  Excel 2007 
การใชฟงกชัน่ (Function) ในการคํานวณ 
- แนะนาํใหรูจักกับฟงกชัน่ 
- สวนประกอบของฟงกชั่น 
- การใสฟงกชัน่ดวยวิธีตางๆ 
- การใชฟงกชัน่ประเภทตางๆ 

- ฟงกชั่นทางคณิตศาสตร ไดแก Sum, 
SumIF, Average, AverageIF, 
AverageIFS, Max, Min 

- ฟงกชั่นทางสถิติ ไดแก Count, CountA, 
CountIF, CountIFS 

2 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- อภิปรายและใหนกัศึกษาคนหา

ขาวสารและเหตุการณปจจบัุน
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

 
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

 
สื่อการสอน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม

และผลกระทบที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 แนะนาํเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนใน
สัปดาหหลังสอบกลางภาค 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007 
- การใชฟงกชัน่ประเภทตางๆ  (ตอ) 

- ฟงกชั่นทางตรรกศาสตร ไดแก IF 
- ฟงกชั่นในการคนหา ไดแก Vlookup, 

Hlookup 
 

 Workshop 3 : ประยุกตใชสูตรคํานวณและ
ฟงกชั่นกับงานในชวีิตประจาํวนั 
 

2 
 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหคําปรึกษารายงานเร่ืองอาชีพ

และประกาศนียบัตรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
- ทํา Workshop 3 

9 นักศึกษาสอบกลางภาคตามตารางของมหาวิทยาลัย 

10 ใบงานที ่1  MS PowerPoint 2007 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
การสรางและตกแตงแผนภูมิ (Chart) 
- การสรางแผนภูมิ 
- การเปล่ียนขนาดความกวางและความสูงของ

แผนภูมิ 
- การเปล่ียนชนดิและรูปแบบของแผนภูม ิ
- การปรับแตงรายละเอียดตางๆ ของแผนภูมิ 
- การปรับแตงสวนประกอบยอยในแผนภูม ิ
- การแกไขแหลงขอมูลที่ใชสรางแผนภูม ิ

 

2 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหนักศึกษาทาํใบงาน MS 

PowerPoint  2007 
 

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพท
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

 Workshop 4 : ประยุกตใชคําส่ังเพื่อนาํเสนอ
ขอมูลดวยแผนภูมิ (Chart)  

 

ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
- ทํา Workshop 4 
 
สื่อการสอน 
-  ใบงานที่ 1 

11 ใบงานที ่2  MS PowerPoint 2007 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
การจัดการกบัขอมูลขนาดใหญ (Database) 
- การจัดเรียงขอมูล (Sort) แบบตางๆ 
- การกรองขอมลู  (Filter) แบบตางๆ 
- การแบงขอมูลจากคอลัมนเดียวออกเปนหลาย

คอลัมน (Text to Column) 
- การลบรายการขอมูลที่ซ้ํากนัออก (Remove 

Duplicates) 
- การแสดงผลสรุปยอยแตละกลุม (Subtotal) 
- การตรวจสอบความถกูตองในการปอนขอมูล 

(Data Validation) 
 

 Workshop 5 : ประยุกตใชคําส่ังจัดการกับ
ขอมูลขนาดใหญเพื่อใชในงานจริง 

2 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหนักศึกษาทาํใบงาน MS 

PowerPoint 2007 
 
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
- ทํา Workshop 5 
 
สื่อการสอน 
- ใบงานที ่2 

12 ใบงานที ่3  MS PowerPoint  2007 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
การใชและจดัการกับกราฟกตางๆ ใน 
Worksheet 
- การแทรกและการตกแตงรูปภาพ (Picture) 
- การแทรกและการตกแตงรูปวาด (Shape) 
- การแทรกและการตกแตงอักษรศิลป 

(WordArt) 
การจัดพมิพ Worksheet 

2 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหนักศึกษาทาํใบงาน MS 

Excel 2007 
 

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

- ดูตัวอยางกอนพิมพ (Print Preview) 
- กําหนดรายละเอียดตางๆ เกีย่วกับการพมิพ 

(Page Setup) 
- การสั่งพิมพงาน (Print) 

 สอบ Pre Test 1 (จัดสอบเองในหองเรียน  (ชวง
วันท่ี 17-22 ม.ค. 54) 

- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู 

สื่อการสอน 
- ใบงานท่ี 3 

13 ใบงานที ่4  MS PowerPoint  2007 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
การใชงาน Workbook รวมกัน 
- การใชงานขอคิดเห็น (Comment) 
- การปองกนั Worksheet 

- ปองกนัการแกไขทั้ง Worksheet 
- อนุญาตใหผูใชแกไขไดบางชวง (Allow 

user to Edit Ranges) 
- การใชไฟลรวมกัน (Share Workbook) 
- การตรวจสอบเอกสาร (Inspect Document) 
- การตรวจสอบความเขากันได (Compatible) 
- การกําหนดใหเปนข้ันสุดทาย (Mark as Final) 
ติวสอบ Pre Test 2 ครั้งที ่1 

2 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหนักศึกษาทาํใบงาน MS 

PowerPoint 2007 
 
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007 
- อาจารยอธิบาย และสาธิต 
- น.ศ. ฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร 
- น.ศ. ทาํแบบฝกหัดตามโจทย

ภาษาอังกฤษ (Practice) 
- รวมกันสรุปคําส่ังที่เรียน 
- รวมกันสรุปคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ควรรู 
 
สื่อการสอน 
- ใบงานท่ี 4 

14 ใบงานที ่5  MS PowerPoint  2007 
 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel  2007  
ติวสอบ Pre Test 2 ครั้งที ่2 
 สอบ Pre Test 2 (ส .-อา. ที ่5 - 6 ก .พ.  54) 

2 
 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหนักศึกษาทาํใบงาน MS 

PowerPoint 2007 
 

สื่อการสอน 
- ใบงานท่ี 5 

15 ใบงานที ่6  MS PowerPoint  2007 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
ติวสอบ Final ครั้งที่ 1 

2 

3 

กิจกรรมการสอน 
- ใหนักศึกษาทาํใบงาน MS 

PowerPoint 2007 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
คาบ 

กิจกรรม 
การเรยีนการสอน และสื่อที่ใช 

 
สื่อการสอน 
- ใบงานท่ี 6 

16 ทบทวนเนื้อหา 
ภาคปฏิบัติ  MS Excel 2007  
ติวสอบ Final ครั้งที่ 2 
 สอบ Final (ส.-อา. ที่ 19 - 20 ก.พ. 54) 

2 
3 

กิจกรรมการสอน 
- ทบทวนเนื้อหา 

 
สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการสอน 

 
 
แผนการประเมินการเรียนรู 

 
ผลการเรียนรู
ตามราย
มาตรฐาน 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 2.1-2.2 
3.1-3.3, 3.6-3.7 
5.6-5.7 

สอบปลายภาค 17 70% 

2 2.1 
4.3 

คะแนนพัฒนาการ 
การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย  เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

3 1.1-1.4 
2.1-2.2 
3.1-.34 
4.1-4.3 
5.6-5.7 

รายงานกลุม 

 ครบถวนตามหัวขอทีก่ําหนด 

 ความถกูตองของเอกสาร 
 ตรงตอเวลา 
คะแนนสงชิ้นงาน 

15 
 
 
 

16 

5% 
 
 
 

10% 

4 2.1-2.2 
3.2-3.4, 3.7 
5.6-5.7 

ใบงาน (6 ใบงาน) 10-16 10% 

รวม 100 % 
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ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1.  หนังสือ ตํารา  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

ชื่อหนงัสือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศ 
ชื่อผูแตง ผศ.ดร. ศรีไพร  ศักด์ิรุงพงศากุล 
สํานักพิมพ ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ปที่พิมพ พ.ศ. 2547 

2. หนงัสือ  เอกสาร  และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา 
เอกสาร ตํารา หรือสื่อการสอนประกอบ 
1. พันจันทร ธนวฒันเสถยีร และอัมรินทร เพช็รกุล.  MS Windows XP Home Edition. กรุงเทพฯ: บริษัท         

ซัคเซส มีเดีย จํากัด, 2545. 
2. พันจันทร ธนวฒันเสถยีร.  Microsoft Office 2007 ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพ:  บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด, 

2550. 
3. วาสนา  สุขกระสานติ.  โลกของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2545. 
4. Shelly, G., Cashman, J. & Vermaat, M.  Discovering Computers 2003: Concepts for a Digital 

World.  MA: International Thomson Publishing, 2003. 
5. O’Leary, T. & O’Leary, L. Computing Essentials 1999-2000. MA: Irwin McGraw-Hill, 1999. 
6. Capron, H., & Johnson, J. Computers: Tools for an information age. Upper Saddle River, NJ:  

Prentice Hall, 2002. 
7. Williams, B. & Sawyer, S. Using Information Technology: A practical introduction to computers 

& communications. NY: McGraw-Hill, 2001. 
 
ขอมูลจากเวบ็ไซต 
1. http://www.nectec.or.th/courseware/ 
2. http://bc.siamu.ac.th 
3. http://www.uni.net.th 
4. http://www.videotrainingpro.com/Excel-2007-Videos.html 
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การประเมินและปรับปรงุการดําเนินงานของรายวชิา 
 
การวัดผลการศึกษา 

ภาคทฤษฎ ี
 คะแนนเก็บ        20  คะแนน 

 การเขาหองเรียน     5  คะแนน 

 รายงาน      5  คะแนน 

 ใบงาน               10  คะแนน 
            คะแนนสอบปลายภาค       30  คะแนน 

ภาคปฏิบัติ 
 คะแนนเก็บ        10  คะแนน 

 คะแนนสงชิ้นงาน    10  คะแนน 
 คะแนนสอบปลายภาค (Microsoft Excel 2007)    40 คะแนน 
 คะแนนรวม                 100 คะแนน 
วิธีการสอบ   
 
   ภาคทฤษฎี  รอยละ   50         ภาคปฏิบัติรอยละ     50            อ่ืน ๆ   รอยละ        
หมายเหตุ  -  ถานักศึกษาสอบไมผาน Simulation (Pretest)  จะหมดสิทธิ์สอบ Microsoft Excel 2007 
              แตสามารถสอบภาคทฤษฎีได 
                       นักศึกษาติด I  กรณีตอไปน้ี 

1. นักศึกษามีสิทธิ์สอบ Certificate ในภาคปฏิบัติแตขาดสอบ  

2. นักศึกษาไมสงชิ้นงานภาคปฏิบัติ  

           

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
-  แบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอผานเว็บไซตรายวิชา  หรืออีเมลผูสอน 

 
การประเมินการสอน 

-  แบบประเมินผูสอน 
- ผลการสอบ 
- แบบวิเคราะหขอสอบ 
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การปรับปรุงการสอน 
  อาจารยผูสอนทบทวนการสอนจากแฟมสะสมงานรายวิชา (มคอ. 5) ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะมี
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา เพื่ออาจารยผูสอนจะทราบวา
แผนการสอนไดครอบคลุมไปตามรายละเอียดของรายวิชาหรือไม เพื่อปรับเปล่ียนการสอนสําหรับภาค
การศึกษาตอไป 
 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาในรายวชิา 
  กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยประเมินคุณภาพของขอสอบและเกณฑการใหคะแนน และพิจารณาระดับคะแนนในแตละ
รายวิชา 
 
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ไดมีการดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทุก 3 ป 
 
 
 
ลงชื่อผูจัดทํา 
 
………………………………… 

(อาจารย พิชญากร เลค )     
.……..…/…………/……..…… 

ลงชื่อหวัหนาภาควิชา 
 

…………………………….……… 
(ผศ. ดร.ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล) 

…………/……....…/………. 

ลงชื่อคณบดี 
 
……………….……………… 
(ผศ. ดร.ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล) 
…………/………..…/…..…… 

 
 
 


