รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสยาม
สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน
รหัสวิชา 121-102
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
วิชาบังคับกอน ไมมี
จํานวนหนวยกิต
3
หนวยกิต (2-2-5) (บรรยาย - ปฏิบัติ - คนควาดวยตนเอง)
หมวดวิชา
 วิชาศึกษาทัว่ ไป  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยพิชญากร
เลค
ชื่อผูสอน
1. อาจารยพชิ ญากร
2. อาจารยนติ ยา
3. อาจารยอมรรัตน
4. อาจารยสุเทพ
5. อาจารยจรรยา
6. อาจารยนาราภัทร
7. อาจารยเอก
8. อาจารยชนัตถ
9. อาจารยธนิตา
10. อาจารยภัทรวดี
11. อาจารยสายสุณี
12. อาจารยอรอนงค
13. อาจารยฌลานันท

เลค
เกิดแยม
ปญญาสุข
ทัพธวัช
แหยมเจริญ
โชติชวง
บํารุงศรี
พูนเดช
เลิศพรกุลรัตน
มาศภูมิ
พยัคฆาภิบาล
หลิมเจริญ
แสงศิลา















อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด หอง 3-103
อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด หอง 3-103
อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด หอง 3-103
อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด หอง 14-201
อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด หอง 18-201
อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอที จํากัด หอง 18-201
อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอที จํากัด หอง 18-402
อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอที จํากัด หอง 18-402
อาจารยประจํา  อาจารย บริษทั เออารไอที จํากัด หอง 18-402
อาจารยประจํา  อาจารย บริษัท เออารไอที จํากัด
อาจารยประจํา  อาจารยบริษัท เออารไอที จํากัด
อาจารยประจํา  อาจารยบริษทั เออารไอที จํากัด
อาจารยประจํา  อาจารยบริษทั เออารไอที จํากัด
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ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2553
ชั้นปที่เรียน นักศึกษาชัน้ ปที่ 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
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2553
จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจระบบจัดการขอมูลและสารสนเทศ
2. นักศึกษาเขาใจแนวคิดการดําเนินงานในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจและอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถนําความรูอัลกอริทมึ ไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหา
5. นักศึกษารูจักอาชีพและวุฒบิ ัตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัคร
สอบ และใชประกอบการสมัครงาน
6. นักศึกษานําความรูท ี่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อ ให นั ก ศึก ษามี ความรู แ ละความเขา ใจในระบบสารสนเทศ เพื่ อ เป น พื้น ฐานในรายวิช าอื่ น ที่
เกี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามตั ว อย า งอ า งอิ ง เพื่ อ สอดคล อ งกั บ การประยุ ก ต ใ ช ง านด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําความรูที่ไดจากภาคปฏิบัติไปสอบวุฒิบัตรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงหลักการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟมขอมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึม
และการแก โ จทย ปญ หา ธุ รกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก ส กฎหมายเทคโนโลยีส ารสนเทศ จริ ยธรรมและความ
ปลอดภั ย ในการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ อาชี พ และวุ ฒิ บั ตร และแนวโน ม ของเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตลอดจนฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรมการนําเสนองาน
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบตั ิ
30 ชั่วโมง
สอนเสริมในขัน้ เรียน
ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
สําหรับนักศึกษาทีเ่ ขาเรียน โดยใชโปรแกรม
ไมถึง 80%
MS Office

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3
วัน/เวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย
เบอรโทรศัพท 02-457-0068, 02-457-0474-9 ตอ 130
การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
มาตรฐาน
ประเด็นพัฒนา
1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูน ําและผูตาม
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการ
ใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรู
มีความรูในการจัดการขอมูลคอมพิวเตอร
เชน หนวยของขอมูล ประเภทของแฟม
โครงสรางแฟมขอมูล เปนตน
องคประกอบของพาณิชยอเิ ล็กสทรอนิกส
เทคโนโลยีสมัยใหมและผลกระทบที่เกิด
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จริยธรรมและความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศ ตลอดจนผลกระทบ
ของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ

วิธีการสอน
-บรรยายพรอม
ยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประเด็น
จริยธรรมที่เกีย่ วของ
กับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การ
เขาถึงขอมูลของผูอื่น
โดยมิชอบ
- การอภิปรายกลุม
- การกําหนดให
นักศึกษาการ
ตัวอยางเพิม่

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

บรรยาย อภิปราย การ ทดสอบยอย สอบ
กลางปลายภาค โดย
ทํางานกลุม การ
ขอสอบที่วัดดาน
นําเสนอรายงาน การ
บรรยายและปฏิบัติ
วิเคราะหกรณีศึกษา
และมอบหมายให
- วิเคราะหกรณีศึกษา
คนควาหาบทความ
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดย
นํามาสรุปและ
นําเสนอ การศึกษา

4
มาตรฐาน

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ประเด็นพัฒนา
วิธีการสอน
การประเมินผล
บุคคลและสังคม และการปองกันอันตราย โดยใชปญหา และ
หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยี
โครงงาน Problem
สารสนเทศ
Base Learning และ
Student Center
3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี - มอบหมายให
- สอบปลายภาคโดย
นักศึกษาทบทวน
ระบบ มีการวิเคราะหปญหาทาง
เนนขอสอบทีม่ ีการ
ความรูจากใบงาน
เทคโนโลยีซงึ่ นําเสนอแนวทางแกไข
วิเคราะหแนวคิดใน
ในภาคปฏิบัติและ
ปญหาอยางเปนขั้นตอน และ
การประยุกตใช
แบบฝกหัดทาย
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทาง
เทคโนโลยี
บทเรียนในภาค
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และเลือกทางแกไข
บรรยาย
ไดอยางเหมาะสม
3.2 มีความสามารถในการถายทอดความ - อภิปรายกลุม
คิดเห็นของตนเองใหกับผูอื่นไดอยาง - วิเคราะหกรณีศึกษา
ในการนํา
ถูกตอง
3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝน เทคโนโลยีที่
ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา ทันสมัยมาใชใน
ดานคอมพิวเตอรจากใบงานในแตละ ปจจุบัน
สัปดาห
4.1 พัฒนาทักษะในการสราง
- กิจกรรมกลุมในการ - รายงานที่นาํ เสนอ
สัมพันธภาพระหวางผูเ รียนดวยกัน
พฤติกรรมทีท่ าํ งาน
วิเคราะห
4.2 พัฒนาความเปนผูน ําและผูตามใน
เปนกลุม
กรณีศึกษา
การทํางานเปนกลุม
มอบหมายงานราน - รายงานการศึกษา
4.3 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมี
บุคคล หรือราย
ดวยตนเอง
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให
กลุม เชนการ
ครบถวนตามกําหนดเวลา
คนควาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม
และผลกระทบที่
เกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นําเสนอรายงาน

5
มาตรฐาน
ประเด็นพัฒนา
5. ทักษะการวิเคราะห 5.1 ทักษะในการคิดคํานวณเพื่อนํามาใช
เชิงตัวเลข การ
ในการวิเคราะหดานคอมพิวเตอร
สื่อสารและการใช
เชน การเก็บขอมูล
เทคโนโลยี
5.2 ทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การ
สารสนเทศ
ฟง การแปล การเขียน โดยการทํา
รายงาน และการนําเสนอในชั้นเรียน
5.3 พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลจาก
กรณีศึกษา
5.4 พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต
5.5 ทักษะในการใชเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร เชน การสงอีเมล
5.6 ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
การจัดการขอมูลคอมพิวเตอร
1
- แนะนําเนื้อหา และการประเมินผล
- ขอตกลงในการเรียนและการใชหองปฏิบัตกิ าร
- หนวยขอมูล
- ชนิดของขอมูล
- ประเภทของแฟมขอมูล
- โครงสรางแฟมขอมูล
- แฟมโปรแกรมและแฟมขอมูล
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
แนะนํากอนเรียน
- แจงวัตถุประสงคการเรียนรู ขอตกลง และ
เกณฑการใหคะแนนของภาคปฏิบัติ

วิธีการสอน
การประเมินผล
มอบหมายงานให
- นักศึกษานําเสนอ
นักศึกษาคนควาดวย
รายงานโดยการใช
ตนเองจากเว็บไซต
เทคโนโลยี
หรือสื่อการสอน
สารสนเทศและการ
e-learning และทํา
สื่อสารที่เหมาะสม
รายงานโดยเนนการ - การมีสวนรวมใน
นําตัวเลข หรือมีสถิติ
การอภิปรายและ
อางอิง จากแหลงที่มา
วิธีการอภิปราย
ของขอมูล นําเสนอ
โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

จํานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
กิจกรรมการสอน
2
- อธิบายเคาโครงการสอน
- อธิบายเนื้อหาการจัดการขอมูล

3

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
‐ อาจารยอธิบาย และสาธิต
‐ น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
‐ น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
‐ รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
‐ รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู

6
สัปดาห
ที่

2

หัวขอ/รายละเอียด
- ทดสอบกอนเรียนของภาคปฏิบัติ
- แนะนําใหรูจักกับ Microsoft Office
Specialist (MOS) Certificate
- แนะนําวิธีการสอบ Microsoft Office
Specialist (MOS) Certificate
- สรางโฟลเดอรของนักศึกษาแตละกลุม
- คัดลอกไฟลตัวอยางงานเก็บไวในโฟลเดอร
เริ่มตนการใชงานโปรแกรม Microsoft Office
Excel 2007
- แนะนําใหรูจักกับโปรแกรม Microsoft Office
Excel 2007
- สวนประกอบของโปรแกรม
- ทําความรูจักและการใชงาน Ribbon
- แนะนํากลุมคําสั่งตางๆ ใน Office button
- การใชงานและจัดการกับ Quick Access
Toolbar
- การปอนขอมูลลงในชองเซลล
- การลบ/แกไขขอมูลในเซลลแบบตางๆ
- การปอนขอมูลดวย AutoFill
- การบันทึก Workbook ใหม
- การบันทึก Workbook ในรูปแบบอื่นๆ เชน
Excel 97-2003, Excel Macro-Enabled,
Template
- การใชเครื่องมือปรับแตงมุมมองในแบบตางๆ
(View)
ระบบสารสนเทศ
- องคประกอบของระบบสารสนเทศ
- คุณลักษณะและประโยชนของระบบ
- ระดับของผูใช
- ประเภทของระบบสารสนเทศและการ
ประยุกตใช

จํานวน
คาบ

2

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
สื่อการสอน
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint
บรรยาย เรื่องการจัดการ
ขอมูลคอมพิวเตอร

กิจกรรมการสอน
- ศึกษากรณีศึกษาระบบ
สารสนเทศ อภิปราย
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต

7
สัปดาห
ที่

3

หัวขอ/รายละเอียด
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การจัดการเซลลและขอมูลใน Worksheet
- การเลือกเซลลหรือกลุมเซลลแบบตางๆ
- การปรับขนาดแถว และคอลัมน
- การแทรก/ลบเซลล แถว และคอลัมน
- การซอน/แสดงแถว และคอลัมน
- การคัดลอก (Copy) ขอมูล
- การยาย (Move) ขอมูล
- การวางแบบพิเศษ (Paste Special)
- การคัดลอกเฉพาะรูปแบบดวย Format
Painter
การจัดการกับ Worksheet
- การเลือก Worksheet แบบตางๆ
- การเพิม่ /ลบ Worksheet
- การเปลี่ยนชื่อ Worksheet
- การเปลี่ยนสี Sheet Tab
- การยาย Worksheet
- การซอน/แสดง Worksheet
- การตรึง (Freeze) และยกเลิกการตรึง
(Unfreeze) แถวหรือคอลัมน
- การแบงหนาตาง (Split Window) เพื่อจัดการ
กับขอมูลขนาดใหญ
จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร
- ประเด็นจริยธรรม
- อาชญากรรมคอมพิวเตอรแนวทางปฏิบัติเพื่อ
การปองกันแกไข
- ตัวอยางเทคโนโลยีที่ใชปองกัน
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การจัดรูปแบบเซลลและขอมูล

จํานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
3
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษ
ที่ควรรู
สื่อการสอน
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint
บรรยาย เรื่อง ระบบสารสนเทศ

2

3

กิจกรรมการสอน
ศึกษากรณีศึกษาประเด็นทางดาน
จริยธรรมและปญหาอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย

8
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
-

4

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)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ประโยชนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ประเภทของธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
- รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- โครงสรางของระบบ

จํานวน
คาบ

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การจัดรูปแบบเซลลและขอมูล (ตอ)
- จัดรูปแบบเซลลดวยสไตล (Cell Styles)
- จัดรูปแบบขอมูลเปนตาราง (Format as
Table)
- จัดรูปแบบขอมูลดวย Themes
- จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional
Formatting)

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษ
ที่ควรรู
สื่อการสอน
ใชโปรแกรม MS PowerPoint
บรรยาย เรื่องจริยธรรมและความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร

2

3

กิจกรรมการสอน
- อธิบายตัวอยางการซื้อขาย
สินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู
- ทํา Workshop 1
การบาน
- ทองคําศัพทภาษาอังกฤษ
ทั้งหมดและคําแปล

9
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
Workshop 1 : ประยุกตใชคําสั่งเกี่ยวกับ
- การจัดการเซลลและ
ขอมูลใน Worksheet
- การจัดการกับ
Worksheet
- การจัดรูปแบบเซลลและ
ขอมูล
อาชีพทางประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร
- ประเภทของบุคลากร
- คุณสมบัติของบุคลากร
- หนาที่ของบุคลากร

จํานวน
คาบ



5

6

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- ทองคําสัง่ ใน Office Button,
Ribbon
สื่อการสอน
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint
บรรยาย เรื่อง พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

2

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

3

Algorithm และผังงาน
- ปญหาและอัลกอริทึม
- ตัวอยางอัลกอริทึม
- ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา
- ขั้นตอนการแกปญหา

2

กิจกรรมการสอน
- ยกตัวอยางอาชีพและทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษที่
ควรรู
สื่อการสอน
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint
บรรยาย เรื่องอาชีพและ
ประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร
กิจกรรมการสอน
ยกตัวอยางอัลกอริทึม (Algorithm)
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย

10
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การใชสูตรคํานวณ (ตอ)
- การตั้งชื่อเซลลหรือกลุมเซลล
- ตั้งชื่อเซลลหรือกลุมเซลลดวย Name
Box
- ตั้งชื่อเซลลหรือกลุมเซลลดวย Define
Name
- ตั้งชื่อเซลลหรือกลุมเซลลตามหัวคอลัมน
หรือหัวแถว
- แกไขชวงของเซลลหรือกลุมเซลล
- การเรียกใชชื่อเซลลหรือกลุมเซลล
- การใชสูตรคํานวณขอมูลที่อยูตาง Worksheet
และตาง Workbook
Workshop 2 : ประยุกตใชสูตรคํานวณกับ
การใชงานในชีวิตประจําวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและผลกระทบ
ที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีกับองคกร
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน
คาบ
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษที่
ควรรู
- ทํา Workshop 2
สื่อการสอน
- ใชโปรแกรม MS PowerPoint
บรรยาย เรื่อง Algorithm และผัง
งาน



7

ภาคปฏิบัติ Excel 2007
การใชฟงกชนั่ (Function) ในการคํานวณ
- แนะนําใหรูจักกับฟงกชนั่
- สวนประกอบของฟงกชั่น
- การใสฟง กชนั่ ดวยวิธีตา งๆ
- การใชฟง กชนั่ ประเภทตางๆ
- ฟงกชั่นทางคณิตศาสตร ไดแก Sum,
SumIF, Average, AverageIF,
AverageIFS, Max, Min
- ฟงกชั่นทางสถิติ ไดแก Count, CountA,
CountIF, CountIFS

2

3

กิจกรรมการสอน
- อภิปรายและใหนกั ศึกษาคนหา
ขาวสารและเหตุการณปจจุบัน
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู

11
สัปดาห
ที่

8

9
10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
คาบ

แนะนําเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนใน
สัปดาหหลังสอบกลางภาค

2

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- การใชฟง กชนั่ ประเภทตางๆ (ตอ)
- ฟงกชั่นทางตรรกศาสตร ไดแก IF
- ฟงกชั่นในการคนหา ไดแก Vlookup,
Hlookup

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
สื่อการสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
และผลกระทบที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการสอน
- ใหคําปรึกษารายงานเรื่องอาชีพ
และประกาศนียบัตรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
 Workshop 3 : ประยุกตใชสูตรคํานวณและ
ภาษาอังกฤษ (Practice)
ฟงกชั่นกับงานในชีวิตประจําวัน
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู
- ทํา Workshop 3
นักศึกษาสอบกลางภาคตามตารางของมหาวิทยาลัย
ใบงานที่ 1 MS PowerPoint 2007
กิจกรรมการสอน
2
- ใหนักศึกษาทําใบงาน MS
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
PowerPoint 2007
3
การสรางและตกแตงแผนภูมิ (Chart)
- การสรางแผนภูมิ
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- การเปลี่ยนขนาดความกวางและความสูงของ
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
แผนภูมิ
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- การเปลี่ยนชนิดและรูปแบบของแผนภูมิ
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
- การปรับแตงรายละเอียดตางๆ ของแผนภูมิ
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- การปรับแตงสวนประกอบยอยในแผนภูมิ
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- การแกไขแหลงขอมูลที่ใชสรางแผนภูมิ
- รวมกันสรุปคําศัพท

12
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
คาบ

 Workshop 4 : ประยุกตใชคําสั่งเพื่อนําเสนอ
ขอมูลดวยแผนภูมิ (Chart)

11

ใบงานที่ 2 MS PowerPoint 2007

2

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การจัดการกับขอมูลขนาดใหญ (Database)
- การจัดเรียงขอมูล (Sort) แบบตางๆ
- การกรองขอมูล (Filter) แบบตางๆ
- การแบงขอมูลจากคอลัมนเดียวออกเปนหลาย
คอลัมน (Text to Column)
- การลบรายการขอมูลที่ซ้ํากันออก (Remove
Duplicates)
- การแสดงผลสรุปยอยแตละกลุม (Subtotal)
- การตรวจสอบความถูกตองในการปอนขอมูล
(Data Validation)

3

สื่อการสอน
- ใบงานที่ 1
กิจกรรมการสอน
- ใหนักศึกษาทําใบงาน MS
PowerPoint 2007
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู
- ทํา Workshop 5

 Workshop 5 : ประยุกตใชคําสั่งจัดการกับ
ขอมูลขนาดใหญเพื่อใชในงานจริง
12

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ภาษาอังกฤษที่ควรรู
- ทํา Workshop 4

ใบงานที่ 3 MS PowerPoint 2007

2

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การใชและจัดการกับกราฟกตางๆ ใน
Worksheet
- การแทรกและการตกแตงรูปภาพ (Picture)
- การแทรกและการตกแตงรูปวาด (Shape)
- การแทรกและการตกแตงอักษรศิลป
(WordArt)
การจัดพิมพ Worksheet

3

สื่อการสอน
- ใบงานที่ 2
กิจกรรมการสอน
- ใหนักศึกษาทําใบงาน MS
Excel 2007
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน

13
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
คาบ

- ดูตัวอยางกอนพิมพ (Print Preview)
- กําหนดรายละเอียดตางๆ เกีย่ วกับการพิมพ
(Page Setup)
- การสั่งพิมพงาน (Print)

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู
สื่อการสอน
- ใบงานที่ 3

 สอบ Pre Test 1 (จัดสอบเองในหองเรียน (ชวง

13

14

15

วันที่ 17-22 ม.ค. 54)
ใบงานที่ 4 MS PowerPoint 2007

2

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
การใชงาน Workbook รวมกัน
- การใชงานขอคิดเห็น (Comment)
- การปองกัน Worksheet
- ปองกันการแกไขทั้ง Worksheet
- อนุญาตใหผูใชแกไขไดบางชวง (Allow
user to Edit Ranges)
- การใชไฟลรวมกัน (Share Workbook)
- การตรวจสอบเอกสาร (Inspect Document)
- การตรวจสอบความเขากันได (Compatible)
- การกําหนดใหเปนขั้นสุดทาย (Mark as Final)
ติวสอบ Pre Test 2 ครั้งที่ 1

3

ใบงานที่ 5 MS PowerPoint 2007

2

ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
ติวสอบ Pre Test 2 ครั้งที่ 2
 สอบ Pre Test 2 (ส.อา-.ที่ 5 - 6 ก.พ. 54)

3

ใบงานที่ 6 MS PowerPoint 2007
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
ติวสอบ Final ครั้งที่ 1

2
3

กิจกรรมการสอน
- ใหนักศึกษาทําใบงาน MS
PowerPoint 2007
ภาคปฏิบัติ MS Excel 2007
- อาจารยอธิบาย และสาธิต
- น.ศ. ฝกปฏิบตั ิกับคอมพิวเตอร
- น.ศ. ทําแบบฝกหัดตามโจทย
ภาษาอังกฤษ (Practice)
- รวมกันสรุปคําสั่งที่เรียน
- รวมกันสรุปคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ควรรู
สื่อการสอน
- ใบงานที่ 4
กิจกรรมการสอน
- ใหนักศึกษาทําใบงาน MS
PowerPoint 2007
สื่อการสอน
- ใบงานที่ 5
กิจกรรมการสอน
- ใหนักศึกษาทําใบงาน MS
PowerPoint 2007
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สัปดาห
ที่

16

หัวขอ/รายละเอียด

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

แผนการประเมินการเรียนรู
ผลการเรียนรู
ตามราย
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
มาตรฐาน
1 2.1-2.2
สอบปลายภาค
3.1-3.3, 3.6-3.7
5.6-5.7
2 2.1
คะแนนพัฒนาการ
การเขาชัน้ เรียน
4.3
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3 1.1-1.4
รายงานกลุม
2.1-2.2
 ครบถวนตามหัวขอทีก่ ําหนด
3.1-.34
 ความถูกตองของเอกสาร
4.1-4.3
 ตรงตอเวลา
5.6-5.7
คะแนนสงชิ้นงาน
4 2.1-2.2
ใบงาน (6 ใบงาน)
3.2-3.4, 3.7
5.6-5.7
รวม

จํานวน
คาบ

2
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
สื่อการสอน
- ใบงานที่ 6
กิจกรรมการสอน
- ทบทวนเนื้อหา
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

17

70%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

15

5%

16

10%

10-16

10%

100 %
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศ
ชื่อผูแตง
ผศ.ดร. ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล
สํานักพิมพ ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปที่พิมพ
พ.ศ. 2547
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
เอกสาร ตํารา หรือสื่อการสอนประกอบ
1. พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และอัมรินทร เพ็ชรกุล. MS Windows XP Home Edition. กรุงเทพฯ: บริษัท
ซัคเซส มีเดีย จํากัด, 2545.
2. พันจันทร ธนวัฒนเสถียร. Microsoft Office 2007 ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพ: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด,
2550.
3. วาสนา สุขกระสานติ. โลกของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจฬุ าลงกรณ
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.
ขอมูลจากเว็บไซต
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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การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชา
การวัดผลการศึกษา
ภาคทฤษฎี
คะแนนเก็บ
 การเขาหองเรียน
 รายงาน
 ใบงาน
คะแนนสอบปลายภาค
ภาคปฏิบัติ
คะแนนเก็บ
 คะแนนสงชิ้นงาน
คะแนนสอบปลายภาค (Microsoft Excel 2007)
คะแนนรวม
วิธีการสอบ

20 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
100 คะแนน

 ภาคทฤษฎี รอยละ 50  ภาคปฏิบัติรอยละ 50
 อื่น ๆ รอยละ
หมายเหตุ - ถานักศึกษาสอบไมผาน Simulation (Pretest) จะหมดสิทธิ์สอบ Microsoft Excel 2007
แตสามารถสอบภาคทฤษฎีได
นักศึกษาติด I กรณีตอไปนี้
1. นักศึกษามีสทิ ธิ์สอบ Certificate ในภาคปฏิบัติแตขาดสอบ
2. นักศึกษาไมสง ชิ้นงานภาคปฏิบัติ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอผานเว็บไซตรายวิชา หรืออีเมลผูส อน
การประเมินการสอน
- แบบประเมินผูสอน
- ผลการสอบ
- แบบวิเคราะหขอสอบ
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การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูสอนทบทวนการสอนจากแฟมสะสมงานรายวิชา (มคอ. 5) ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะมี
รายงานผลการจัดการเรีย นการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา เพื่ ออาจารยผูสอนจะทราบว า
แผนการสอนไดครอบคลุมไปตามรายละเอียดของรายวิชาหรือไม เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนสําหรับภาค
การศึกษาตอไป
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยประเมินคุณภาพของขอสอบและเกณฑการใหคะแนน และพิจารณาระดับคะแนนในแตละ
รายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ไดมีการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทุก 3 ป

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

ลงชื่อหัวหนาภาควิชา
…………………………….………
(ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล)
…………/……....…/……….

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

