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ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์                                                                                  แผนการเรยีนการสอน 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์                                                    ภาคการศกึษา 2/2560 
                              

                  345-101 คอมพิวเตอรแ์ละการประยุกต ์(COMPUTERS AND APPLICATIONS) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ความเป็นมาของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ประเภทของระบบคอมพวิเตอร ์องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

หลกัการท างานทัว่ไป อุปกรณ์และสื่อบนัทึกขอ้มูล การแทนขอ้มูล อนิเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารและ
ระบบเครอืขา่ย จรยิธรรมและความปลอดภยัในการใชง้านคอมพวิเตอร์ ไมโครคอมพวิเตอรก์บัการใชง้านในปจัจุบนั ศกึษา
การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัประยุกตใ์ชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาของนกัศกึษา 

 

วตัถปุระสงค ์
1. นกัศกึษาสามารถอธบิายพืน้ฐานการท างานเบือ้งตน้ของคอมพวิเตอร ์และสามารถเลอืกใชฮ้ารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์

ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 
2. นกัศกึษาสามาถบอกความส าคญัของการใชแ้ละวธิกีารการเขา้ถงึ อนิเทอรเ์น็ต การสือ่สารบนระบบเครอืข่าย และ

ระบบสารสนเทศได ้
3. นกัศกึษาสามาถเลอืกใช ้Microsoft Office ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. นกัศกึษามคีุณธรรมและจรยิธรรมในการใชแ้ละการสือ่สารโดยอาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

 

วิธีการเรียนการสอน 
บรรยายและปฏบิตักิาร 

 

การประเมินผล 
องิเกณฑ ์จากสดัสว่นคะแนนของการวดัผล ดงันี้ 
• คะแนนปฏบิตักิาร แบบฝึกหดั การบา้นและงานกลุ่ม               20% 
• สอบปฏบิตักิาร 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 %    30% 
• สอบกลางภาคการศกึษา (ขอ้เขยีน 23% ปฏบิตัฮิารด์แวร ์2%) 25 % 
• สอบปลายภาคการศกึษา      25% 

 
ลกัษณะข้อสอบกลางและปลายภาค 

ขอ้สอบเป็นอตันยัและปรนยั 
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การวดัผล  องิเกณฑ ์
 

A >= 80.0 B+ = 75.0 - 79.0 B = 70.0 - 74.0 
C+ = 65.0 -  69.0 C = 55.0 - 64.0 D+ = 50.0 - 54.0 
D = 40.0 - 49.9 E < 40.0  

 

อาจารยผ์ูส้อน 

ตอน อาจารยผ์ูส้อน ห้องท างาน Email 

01 อาจารยจ์รรยา สายนุ้ย CS311 janya.s@psu.ac.th  

02 อาจารยเ์ชาวนี ศรวีศิาล CS309 chouvanee.s@psu.ac.th 
03 ดร.วศิษิฎ ์ลิม้พฒันสริ ิ CS322/4 wisit.l@psu.ac.th 

04 อาจารยน์ิวรรณ วฒันกจิรุง่โรจน์ CS313 niwan.w@psu.ac.th 

05 อาจารยส์มศร ีจารุผดุง CS315 somsri.ja@psu.ac.th  

07 ดร.เพญ็ณี หวงัเมธกีุล CS317 pennee.wa@psu.ac.th 

08 อาจารยเ์ชาวนี ศรวีศิาล CS309 chouvanee.s@psu.ac.th 
 

 ตารางเรียน / กลุ่มนักศึกษา 

ตอน 
จ านวน 
นศ. ท่ีรบั 

กลุ่มนักศึกษา วนั/เวลา ห้องเรียน อาจารยผ์ูส้อน 

01 
80 วสัดุ2 พอลิ

เมอร2์ 
องัคาร 13.00-14.50 BSc0305 

อาจารยจ์รรยา สายนุ้ย 
องัคาร 15.00-16.50 BSc0602 (LAB) 

02 
90 เทคโน จุล องัคาร 13.00-14.50 BSc0303 

อาจารยเ์ชาวนี ศรวีศิาล 
องัคาร 15.00-16.50 BSc0603 (LAB) 

03 
90 ชวี องัคาร 15.00-16.50 วท3  

อาจารยว์ศิษิฎ ์ลิม้พฒันสริ ิ
พุธ 16.00-17.50 BSc0603 (LAB) 

04 
80 ทน2 จนัทร ์15.00-16.50 BSc0602 (LAB) 

อาจารยน์ิวรรณ วฒันกจิรุง่โรจน์ 
องัคาร 08.00-09.50 BSc2 

05 
100 วารชิ ทัว่ไป องัคาร 13.00-14.50 วท3 

อาจารยส์มศร ีจารุผดุง 
พุธ 10.00-11.50 BSc0603 (LAB) 

07 
80 ศป ทัว่ไป ศุกร ์08.00-09.50 BSc0602 (LAB) 

ดร.เพญ็ณี หวงัเมธกีุล 
ศุกร ์10.00-11.50 วท1 

08 
80 ทัว่ไป จนัทร ์13.00-14.50 BSc0304 

อาจารยเ์ชาวนี ศรวีศิาล 
พฤหสับด ี08.00-09.50 BSc0602 (LAB) 

mailto:janya.s@psu.ac.th
mailto:wararat.j@psu.ac.th
mailto:natikarn.s@psu.ac.th
mailto:somsri.ja@psu.ac.th
mailto:somsri.ja@psu.ac.th
mailto:pennee.wa@psu.ac.th
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สรปุแผนการสอน ส าหรบัตอนเรียน 01, 02, 03, 04, 05, 07 และ 08 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียดวิชา 
จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวดัและการประเมินผล 

1 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัการเรยีนการสอน  
- วตัถุประสงค ์รายละเอยีดเน้ือหาวชิาทีจ่ะสอน  
- การวดัผลและการประเมนิผล 

2 ชีแ้จง ขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัการ
เรยีนการสอน และ ช่องทางส าหรบั
นกัศกึษาตดิต่อกบัผูส้อนท า
แบบสอบถามความรูเ้บือ้งตน้ 

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัการเรยีนปฏบิตักิาร  
- ขอ้ตกลงการใชห้อ้งปฏบิตักิาร 
- การใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  
- การบนัทกึและการสง่งาน 

2 ชีแ้จงขอ้ตกลง การใชง้าน
หอ้งปฏบิตักิาร ใหค้วามรูแ้ละฝึก
ปฏบิตักิารเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใช้
งานคอมพวิเตอรแ์ละการสง่งาน 

2 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ 
- ประวตั ิองคป์ระกอบ และชนิดของคอมพวิเตอร ์ 
- ขอ้ด ีและขอ้เสยี  
- บทบาทของคอมพวิเตอรใ์นงานดา้นต่าง ๆ  
- การแทนขอ้มลู 

2 บรรยาย 

 

ระบบปฏบิตักิาร Windows  

ฝึกการใชง้านการสรา้ง Host ของมหาวทิยาลยั 

2 ปฏบิตักิารที ่1 

3-4 ซอฟตแ์วร ์(Software)  

- ซอฟตแ์วรร์ะบบ  
- ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์

4 บรรยาย 

 

โปรแกรมพฒันา Web Page ภาษา HTML 
ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรมพฒันา  Web Page 
โปรแกรม Microsoft Word  
ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 

2 

 

2 

ปฏบิตักิารที ่2 

 

ปฏบิตักิารที ่3 

5-6 ฮารด์แวร ์(Hardware)  
- หน่วยระบบ  
- อุปกรณ์น าขอ้มลูเขา้/แสดงผล  
- สือ่บนัทกึขอ้มลู 

4 บรรยาย 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียดวิชา 
จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวดัและการประเมินผล 

โปรแกรม Microsoft Word  

ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 

โปรแกรม Microsoft PowerPoint  

ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point 

2 

 

2 

ปฏบิตักิารที ่4 

 

ปฏบิตักิารที ่5 

7-8 กจิกรรมเสรมิทกัษะทางดา้นซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์

- ใหน้กัศกึษารูจ้กัและสมัผสัชิน้สว่นฮารด์แวรข์องจรงิ 

- นกัศกึษาแต่ละกลุ่มน าเสนอการใชง้านซอฟตแ์วรบ์น 
Google เช่น Google Form ตามหวัขอ้ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

4 - เรยีนรูแ้ละทดสอบย่อยเรื่อง
ฮารด์แวรจ์ากอุปกรณ์จรงิ 

- น าเสนองาน 

 

โปรแกรม Microsoft Power Point  

ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ทบทวนความรูก้ารใชง้านโปรแกรม Microsoft Word   

2 

 

2 

ปฏบิตักิารที ่6 

 

ฝึกปฏบิตั ิ

 สอบปฏบิตัคิรัง้ที ่1 (24 กมุภาพนัธ ์2561) 1 ทดสอบ 

9 สอบกลางภาค  3  

10 อนิเทอรเ์น็ต 
 - อนิเทอรเ์น็ต 
 - E-Commerce 

2 บรรยาย 

 

โปรแกรม Microsoft Excel ครัง้ที ่1 
ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

2 ปฏบิตักิารที ่7 

11-12 การสือ่สารและระบบเครอืขา่ย 
- ชอ่งทางการสือ่สาร  
- ชนิดของเครอืขา่ย 
- สถาปตัยกรรมเครอืขา่ย 

4 บรรยาย 
 

โปรแกรม Microsoft Excel ครัง้ที ่2-3 
ฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

4 ปฏบิตักิารที ่8-9 

13-14 ระบบสารสนเทศ  
- ความหมาย องคป์ระกอบ  
- ทศิทางการไหลของสารสนเทศในองคก์ร  
- ประเภทของระบบสารสนเทศ 

4 บรรยาย 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียดวิชา 
จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวดัและการประเมินผล 

โปรแกรม Microsoft Excel ครัง้ที ่4 
ทบทวนความรูก้ารใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel 

2 
2 

ปฏบิตักิารที ่10 
ฝึกปฏบิตั ิ

15 จรยิธรรมและความปลอดภยัทางคอมพวิเตอร ์

 - ความปลอดภยัและภยัคุกคามทีเ่กดิจากการใชง้าน
คอมพวิเตอร ์และพ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์ 

- วธิป้ีองกนัผลกระทบของคอมพวิเตอรต่์อร่างกาย 
จติใจ และสิง่แวดลอ้ม 

2 บรรยาย 

 

ทบทวนความรูก้ารใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel 2 ฝึกปฏบิตั ิ

 สอบปฏบิตัคิรัง้ที ่2 (21 เมษายน 2561) 1 ทดสอบ 

16 อภปิรายและน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 4 อภปิรายและน าเสนองาน 
17 สอบปลายภาค  3  

 

 
เอกสารประกอบการสอนหรอืต ารา 
1. "เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิา 345-101 Computer and Application", ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่, 2558 
 


