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แผนบริหารการสอนประจาวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107
จำนวน
เวลำเรี ยน

3 หน่วยกิต
16 สัปดำห์

(Information Technology for Life)
4 ชัว่ โมง
รวม 64 ชัว่ โมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษำควำมส ำคัญ ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ (information technology :
IT) และคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล และมี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต และสั ง คม กำรใช้ง ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ เครื่ องอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ กำรประมวลผลข้อมู ล กำร
จัดกำรและกำรใช้งำนข้อมู ล กำรใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่ อกำร
สื บค้นข้อมูล กำรแสวงหำควำมรู ้ และกำรสื่ อสำรข้อมูลบนระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
และจำกระบบฐำนข้อมู ลและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่ น Internet , Intranet, LAN, CDROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรทำรำยงำน กำร
นำเสนอผลงำนและกำรดำรงชีวิตประจำวันอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมถึงเคำรพสิ ทธิ ทำง
ปัญญำ

วัตถุประสงค์ ทั่วไป
1. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับข้อมูล กำรจัดกำรและกำรใช้งำนข้อมูล
3. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
4. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรสื่ อสำรข้อมูลบนระบบเครื อข่ำย
คอมพิวเตอร์
5. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรสื บค้นข้อมูลบนเครื อข่ำยและจำก
ระบบฐำนข้อมูล
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6. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งำน
เช่น โปรแกรมระบบปฏิบตั ิกำร โปรแกรมพิมพ์เอกสำร โปรแกรมนำเสนอข้อมูล และ
โปรแกรมกำรคำนวณ
7. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ในชีวติ
ประจำวันและสังคม
8. ให้นกั ศึกษำควำมสำมำรถใช้ โปรแกรมกำรพิมพ์ โปรแกรมนำเสนอ
ข้อมูล โปรแกรมคำนวณ และอินเทอร์เน็ต ได้
9. ให้นกั ศึกษำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตในกำรสื บค้น
ข้อมูล
10. ให้นกั ศึกษำสำมำรถนำควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
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หัวข้ อเนื้อหาและเวลาที่ใช้ สอน
หัวข้ อเนื้อหา
บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่ วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สังคมยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรพัฒนำประเทศไทย
บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความหมายของคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
วิวฒั นำกำรของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจาหลัก
หน่วยเก็บข้อมูลสารอง
หน่วยแสดงผล

เวลาทีใ่ ช้ สอน
4 ชัว่ โมง

4 ชัว่ โมง

4 ชัว่ โมง
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หน่วยระบบและอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ
การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 คอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์
ความหมายของซอฟต์แวร์
ประเภทของซอฟต์แวร์
ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การประมวลผลข้ อมูล
ความหมายของการประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมของการประมวลผลข้อมูล
ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ลักษณะการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยในการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ประเภทของข้อมูลในคอมพิวเตอร์
การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
หน่วยวัดความจุของข้อมูลในคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
บทที่ 6 การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
ความหมายของการสื่ อสารข้อมูล
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่ อสารข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารข้อมูล
วิวฒั นาการของการสื่ อสารข้อมูล
ทิศทางของการสื่ อสารข้อมูล
ลักษณะของสัญญาณข้อมูล
การสื่ อสารข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน
อุปกรณ์การสื่ อสารข้อมูล

2 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง
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ชนิดของสื่ อกลางการส่ งข้อมูล
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมของระบบเครื อข่าย
บทที่ 7 อินเทอร์ เน็ต
ความหมายของอินเทอร์เน็ต
ความสาคัญของอินเทอร์เน็ต
จุดเริ่ มต้นของเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
บริ การในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบหมายเลขไอพี
ระบบชื่อโดเมน
การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
โทษของอินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต
ประโยชน์ของอินทราเน็ต
บทที่ 8 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
การบูตเครื่ อง
อุปกรณ์พ้นื ฐานสาหรับใช้งานวินโดวส์
การใช้งานโปรแกรมวินโดวส์ 98
เดสก์ทอ็ ป
กลุ่มคาสั่งในปุ่ ม Start
ส่ วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
การจัดการกับหน้าต่าง
การเปลี่ยนเวลาและวันที่
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์

2 ชัว่ โมง

8 ชัว่ โมง
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ลักษณะของไอคอน
โปรแกรมเอ็กซ์พลอเรอร์
การใช้มุมมอง
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
การสร้างชอร์ตคัท
การจัดการกับไฟล์
การดูขอ้ มูลเกี่ยวกับไดร์ฟ ไฟล์หรื อ โฟลเดอร์
การจัดการกับเดสก์ทอ็ ป
บทที่ 9 โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด
การเรี ยกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ส่ วนประกอบของไมโครซอฟต์เวิร์ด
การจัดการกับเอกสาร
การจัดการข้อมูล
การตบแต่งเอกสาร
การสร้างตาราง
การแบ่งคอลัมน์
การตั้งแท็บ
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์
การสร้างจดหมายเวียน
บทที่ 10 โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาวเวอร์ พอยต์
การเข้าสู่ โปรแกรม
ขั้นตอนการสร้างงานนาเสนอ
การเลือกแม่แบบ
หน้าต่างภาพนิ่ง
แถบเครื่ องมือมาตรฐาน

10 ชัว่ โมง

8 ชัว่ โมง
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แถบรู ปแบบ
การพิมพ์ขอ้ ความ
มุมมอง
การบันทึกงาน
การเปิ ดงาน
การสร้างงานใหม่
การเพิ่มภาพนิ่ง
การกาหนดภาพเคลื่อนไหว
การปรับแต่งพื้นภาพนิ่ง
การกาหนดรู ปแบบการเปลี่ยนภาพนิ่ง
การกาหนดให้ภาพนิ่งแสดงวนรอบต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแม่แบบ
การเชื่อมโยงภาพนิ่ง
การพิมพ์ภาพนิ่ง
บทที่ 11 โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
การเข้าใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ส่ วนประกอบของไมโครซอฟต์เอ็กเซล
พื้นที่ทางาน
การใช้ปุ่มเพื่อเลื่อนตัวชี้เซลล์
การกาหนดช่วงข้อมูล
การจัดการกับเซลล์
การป้อนข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล
เทคนิคการป้อนข้อมูล
การจัดรู ปแบบข้อมูล
การคัดลอกข้อมูล
การย้ายข้อมูล

10 ชัว่ โมง
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การเพิ่มแผ่นงานใหม่
การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน
การคานวณ
ฟังก์ชนั
การคัดลอกข้อมูลที่เกิดจากการคานวณ
การคานวณข้ามชีท
การจัดเรี ยงข้อมูล
การสร้างแผนภูมิ
การแก้ไขกราฟ
บทที่ 12 การใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
ส่ วนประกอบของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์
คาสั่งในแถบเครื่ อง
การท่องเว็บและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
การสร้างชอร์ตคัท
การจัดการบนเว็บเพจ
การค้นหาข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เลขบัญชีผใู ้ ช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การสมัครอีเมล
การขอเข้าใช้ระบบ
การอ่านจดหมาย
การเขียนจดหมาย

8 ชัว่ โมง
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยำย โดยกำรเสนอข้อมูลและปั ญหำ เพื่อนำเข้ำสู่ กำร
บรรยำย มีกำรตั้งคำถำมระหว่ำงกำรเรี ยนกำรสอน
2. วิธีสอนแบบอภิปรำย แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มแบ่งหัวข้อให้แต่ละ
กลุ่มไปศึกษำ อภิปรำยแล้วนำผลมำนำเสนอ ผูส้ อนเป็ นผูน้ ำอภิปรำยและสรุ ป
3. วิธีกำรสำธิต ผูส้ อนแสดงขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรมให้ผเู ้ รี ยนดูแล้ว
ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตำม หลังจำกนั้นให้ทำกิจกรรมที่กำหนด
4. ทำแบบฝึ กหัดและกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
5. นำเสนอรำยงำน และบรรยำยสรุ ปเนื้อหำเพิ่มเติม

สื่ อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์
เพำเวอร์พอยต์ พรี เซนเตชัน
โปรแกรมสำเร็จรู ป
บทเรี ยนออนไลน์

การวัดและการประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่ำงภำคเรี ยน
ร้อยละ 70
1.1.1 ควำมสนใจในกำรเรี ยน
ร้อยละ 10
1.1.2 แบบฝึ กปฏิบตั ิและแบบฝึ กหัด
ร้อยละ 20
1.1.3 รำยงำนกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 10
1.1.4 สอบกลำงภำคทฤษฎี
ร้อยละ 20
1.1.5 สอบทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ร้อยละ 10
1.2 คะแนนสอบปลำยภำคเรี ยน
ร้อยละ 30
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2. การประเมินผล
คะแนนร้อยละ 80-100
คะแนนร้อยละ 75 - 79
คะแนนร้อยละ 70 - 74
คะแนนร้อยละ 65 - 69
คะแนนร้อยละ 60 - 64
คะแนนร้อยละ 55 - 59
คะแนนร้อยละ 50 - 54
คะแนนร้อยละ 0 - 49
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