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รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวิต  รหัสวชิา    4000107 
                                                          (Information Technology for Life)         
จ ำนวน  3 หน่วยกิต           4 ชัว่โมง 
เวลำเรียน 16 สัปดำห ์ รวม 64  ชัว่โมง      

ค าอธิบายรายวชิา 

  ศึกษำควำมส ำคัญระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (information technology : 
IT)  และคอมพิวเตอร์ท่ีมีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   กำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กำรประมวลผลขอ้มูล กำร
จดักำรและกำรใช้งำนขอ้มูล กำรใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อกำร
สืบคน้ขอ้มูล   กำรแสวงหำควำมรู้ และกำรส่ือสำรขอ้มูลบนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และจำกระบบฐำนขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ  เช่น Internet ,  Intranet,  LAN,  CD-
ROM, E-mail,  FTP, BBP, ICQ  ฯลฯ ส ำหรับกำรศึกษำคน้ควำ้     กำรท ำรำยงำน    กำร
น ำเสนอผลงำนและกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนัอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงเคำรพสิทธิทำง
ปัญญำ  
 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 
  1.   ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  2.   ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบัขอ้มูล กำรจดักำรและกำรใชง้ำนขอ้มูล 
  3.   ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
  4.   ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบักำรส่ือสำรขอ้มูลบนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์  

5.  ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบักำรสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ำยและจำก 
ระบบฐำนขอ้มูล 
 

ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ าวชิา   (ช่ือ File p7-แผนบริหารการสอนประจ าวชิา.Doc) 

เร่ิมหนำ้ท่ี 23-32   



 
6. ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยกุตใ์ชง้ำน 

เช่น โปรแกรมระบบปฏิบติักำร   โปรแกรมพิมพเ์อกสำร  โปรแกรมน ำเสนอขอ้มูล และ
โปรแกรมกำรค ำนวณ 

7. ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้เก่ียวกบักำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศไปใชใ้นชีวติ 
ประจ ำวนัและสังคม 

8. ใหน้กัศึกษำควำมสำมำรถใช ้โปรแกรมกำรพิมพ ์โปรแกรมน ำเสนอ 
ขอ้มูล  โปรแกรมค ำนวณ และอินเทอร์เน็ต ได ้

9. ใหน้กัศึกษำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจประโยชนจ์ำกอินเทอร์เน็ตในกำรสืบคน้ 
ขอ้มูล 
 10. ใหน้กัศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได  ้
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หัวข้อเน้ือหาและเวลาที่ใช้สอน 
 

หัวข้อเน้ือหา เวลาทีใ่ช้สอน 

บทที ่1  เทคโนโลยสีารสนเทศ    
 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 แนวคิดของเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 ส่วนประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                       
 ววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ    
 กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ    
            สังคมยคุเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
 ผลกระทบของเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
 กฎหมำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ               
 เทคโนโลยสีำรสนเทศกบักำรพฒันำประเทศไทย  

4 ชัว่โมง 

บทที ่2 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์                   
 ความหมายของคอมพิวเตอร์                 

คุณสมบติัของคอมพิวเตอร์  
ววิฒันำกำรของคอมพิวเตอร์    
ประเภทของคอมพิวเตอร์    

 องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

4  ชัว่โมง 

บทที ่3  คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์    
  หน่วยรับขอ้มูล     
  หน่วยประมวลผลกลาง    
  หน่วยความจ าหลกั     
  หน่วยเกบ็ขอ้มูลส ารอง 
  หน่วยแสดงผล 

4  ชัว่โมง 
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            หน่วยระบบและอุปกรณ์เช่ือมต่ออ่ืน ๆ   
  การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ 

 

บทที ่4  คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์    
  ความหมายของซอฟตแ์วร์    
  ประเภทของซอฟตแ์วร์    
  ภาษาคอมพิวเตอร์      

2 ชัว่โมง 

บทที ่5  การประมวลผลข้อมูล       
             ความหมายของการประมวลผลขอ้มูล 
             กิจกรรมของการประมวลผลขอ้มูล 
  ขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูล   
  วธีิการประมวลผลขอ้มูล    
  ลกัษณะการประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์  
             ปัจจยัในการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล 
             ประเภทของขอ้มูลในคอมพิวเตอร์    
             การแทนขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  
             หน่วยวดัความจุของขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  
  โครงสร้างขอ้มูล     
  ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

2 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บทที ่6  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์     
             ความหมายของการส่ือสารขอ้มูล    
             องคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล   
             วตัถุประสงคข์องการส่ือสารขอ้มูล     
             ววิฒันาการของการส่ือสารขอ้มูล    
             ทิศทางของการส่ือสารขอ้มูล   
             ลกัษณะของสัญญาณขอ้มูล     
             การส่ือสารขอ้มูลแบบอนุกรมและแบบขนาน    

                         อุปกรณ์การส่ือสารขอ้มูล     

2 ชัว่โมง 
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             ชนิดของส่ือกลางการส่งขอ้มูล     
             เครือข่ายคอมพิวเตอร์      
             ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
             สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย 

 
 
 

 
บทที ่7  อนิเทอร์เน็ต  
             ความหมายของอินเทอร์เน็ต     
             ความส าคญัของอินเทอร์เน็ต     
             จุดเร่ิมตน้ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
             เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย    
             บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
             ระบบหมายเลขไอพี      
             ระบบช่ือโดเมน     
             การเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ต     
             การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ต  
            โทษของอินเทอร์เน็ต        
             อินทราเน็ต  
            ประโยชนข์องอินทราเน็ต 

2 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่8  ระบบปฏบิัติการวนิโดวส์     
             การบูตเคร่ือง 
             อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับใชง้านวนิโดวส์   
             การใชง้านโปรแกรมวนิโดวส์ 98    
             เดสกท์อ็ป       
             กลุ่มค าสั่งในปุ่ม Start               
             ส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม 
             การจดัการกบัหนา้ต่าง 
  การเปล่ียนเวลาและวนัท่ี  
             การเปล่ียนแป้นพิมพ ์      

8 ชัว่โมง 
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              ลกัษณะของไอคอน      
              โปรแกรมเอก็ซ์พลอเรอร์     
               การใชมุ้มมอง      
               การสร้างโฟลเดอร์ใหม่     
               การสร้างชอร์ตคทั      
               การจดัการกบัไฟล ์      
               การดูขอ้มูลเก่ียวกบัไดร์ฟ ไฟลห์รือ โฟลเดอร์  
               การจดัการกบัเดสกท์อ็ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่9  โปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด                  
              การเรียกใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์วร์ิด 
              ส่วนประกอบของไมโครซอฟตเ์วร์ิด    
              การจดัการกบัเอกสาร 
              การจดัการขอ้มูล  
              การตบแต่งเอกสาร     
              การสร้างตาราง      
              การแบ่งคอลมัน ์      
              การตั้งแทบ็       
              การตั้งค่าหนา้กระดาษ    
   การพิมพเ์อกสารออกทางเคร่ืองพิมพ ์       
              การสร้างจดหมายเวยีน 

10 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่10 โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาวเวอร์พอยต์   
               การเขา้สู่โปรแกรม      
               ขั้นตอนการสร้างงานน าเสนอ 
               การเลือกแม่แบบ      
               หนา้ต่างภาพน่ิง      
               แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน    

8 ชัว่โมง 
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              แถบรูปแบบ       
              การพิมพข์อ้ความ      
              มุมมอง       
              การบนัทึกงาน      
   การเปิดงาน       
              การสร้างงานใหม่    
              การเพิ่มภาพน่ิง     
   การก าหนดภาพเคล่ือนไหว     
              การปรับแต่งพื้นภาพน่ิง 
              การก าหนดรูปแบบการเปล่ียนภาพน่ิง   
              การก าหนดใหภ้าพน่ิงแสดงวนรอบต่อเน่ือง  
              การเปล่ียนแม่แบบ      
              การเช่ือมโยงภาพน่ิง      
              การพิมพภ์าพน่ิง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บทที ่11 โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล    
              การเขา้ใชง้านโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล  
              ส่วนประกอบของไมโครซอฟตเ์อก็เซล   
              พื้นท่ีท างาน      
              การใชปุ่้มเพื่อเล่ือนตวัช้ีเซลล ์  
              การก าหนดช่วงขอ้มูล     
              การจดัการกบัเซลล ์      
              การป้อนขอ้มูล     
   การแกไ้ขขอ้มูล      
              เทคนิคการป้อนขอ้มูล    
   การจดัรูปแบบขอ้มูล      
              การคดัลอกขอ้มูล      
              การยา้ยขอ้มูล           

10 ชัว่โมง 
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             การเพิ่มแผน่งานใหม่     
             การเปล่ียนช่ือแผน่งาน    
  การค านวณ       
             ฟังกช์นั       
             การคดัลอกขอ้มูลท่ีเกิดจากการค านวณ   
             การค านวณขา้มชีท      
             การจดัเรียงขอ้มูล                
             การสร้างแผนภูมิ 
             การแกไ้ขกราฟ     
บทที ่12 การใช้อนิเทอร์เน็ต      
  การเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต     
  ส่วนประกอบของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอก็ซ์พลอเรอร์ 
  ค าสั่งในแถบเคร่ือง     
  การท่องเวบ็และศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง   
  การสร้างชอร์ตคทั     
  การจดัการบนเวบ็เพจ     
  การคน้หาขอ้มูล     
  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์    
  เลขบญัชีผูใ้ชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   
  การสมคัรอีเมล     
  การขอเขา้ใชร้ะบบ 
  การอ่านจดหมาย     
  การเขียนจดหมาย      

8 ชัว่โมง 
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วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.  วธีิสอนแบบบรรยำย โดยกำรเสนอขอ้มูลและปัญหำ เพื่อน ำเขำ้สู่กำร

บรรยำย มีกำรตั้งค  ำถำมระหวำ่งกำรเรียนกำรสอน 
2.  วธีิสอนแบบอภิปรำย แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มแบ่งหวัขอ้ใหแ้ต่ละ

กลุ่มไปศึกษำ อภิปรำยแลว้น ำผลมำน ำเสนอ ผูส้อนเป็นผูน้  ำอภิปรำยและสรุป  
3.  วธีิกำรสำธิต ผูส้อนแสดงขั้นตอนกำรใชง้ำนโปรแกรมใหผู้เ้รียนดูแลว้

ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตำม หลงัจำกนั้นใหท้ ำกิจกรรมท่ีก ำหนด 
  4.  ท ำแบบฝึกหดัและกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

  5.  น ำเสนอรำยงำน และบรรยำยสรุปเน้ือหำเพิ่มเติม 
   

ส่ือการเรียนการสอน 
   1.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. โปรเจคเตอร์ 
 3.   เพำเวอร์พอยต ์พรีเซนเตชนั 

4.   โปรแกรมส ำเร็จรูป 
5.    บทเรียนออนไลน์ 
 

 

การวดัและการประเมินผล 
  1.  การวดัผล 
         1.1  คะแนนระหวำ่งภำคเรียน      ร้อยละ 70   
              1.1.1  ควำมสนใจในกำรเรียน                    ร้อยละ 10 
          1.1.2  แบบฝึกปฏิบติัและแบบฝึกหดั                     ร้อยละ 20  
          1.1.3  รำยงำนกำรคน้ควำ้ขอ้มูลจำกอินเทอร์เน็ต   ร้อยละ 10  
          1.1.4  สอบกลำงภำคทฤษฎี                               ร้อยละ 20  
  1.1.5  สอบทกัษะกำรใชค้อมพิวเตอร์        ร้อยละ 10  
              1.2  คะแนนสอบปลำยภำคเรียน                              ร้อยละ 30  
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  2. การประเมนิผล 
 

คะแนนร้อยละ 80-100 
คะแนนร้อยละ 75 - 79  
คะแนนร้อยละ 70 - 74  
คะแนนร้อยละ 65 - 69  
คะแนนร้อยละ 60 - 64  
คะแนนร้อยละ 55 - 59  
คะแนนร้อยละ 50 - 54  
คะแนนร้อยละ  0 - 49  

ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 
ไดร้ะดบั 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

=    4.0 
=    3.5 
=    3.0 
=    2.5 
=    2.0 
=    1.5 
=    1.0 
=    0.0 
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