
 

 
ประมวลรายวชิา (Course   Syllabus) 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 
 

รหัสและช่ือกระบวนวชิา ECT 1301 (ET 131)  
 (ภาษาไทย)  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนการสอน 
 (ภาษาองักฤษ) Computer for Instruction 
วนั/เวลา/สถานทีเ่รียน วนัจนัทร์ 09.30 – 11.20 น. หอ้ง ICB 302 
ผ้รับผดิขอบู /ผ้สอนู  รองศาสตราจารย ์ศุภนิต  อารีหทยัรัตน ์
คาํอธิบายกระบวนวชิา  ศึกษาลกัษณะ ชนิด ประเภทของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขายประเภท่
ตางๆ ท่ีใชท้างการศึกษาในปัจจุบนั การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ่ ผลิตงานดา้นการเรียนการสอนดว้ยชุด
โปรแกรมสาํเร็จรูป การสืบคน้ขอ้มูลและส่ือสารในระบบเครือขายประเภทตาง่ ่  ๆ โดยเนน้ปฏิบติั 
จดม่งหมายกระบวนวชิาุ ุ  1.  เพื่อใหผู้เ้รียนทราบถึงลกัษณะ ชนิด ประเภทของคอมพิวเตอร์และ  

     ระบบเครือขายตาง ๆ่ ่  
 2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน 
 3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลและส่ือสารในระบบเครือขาย  ่  
               ประเภทตาง ๆ่    
แนวทางในการเรียน/วธีิการศึกษา 1.  บรรยาย 

2.  ฝึกปฏิบติัโปรแกรมตาง ๆ่  
3.  ทาํรายงานตามหวัขอ้ท่ีกาหนดํ  

ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ  แบบปรนยั 100 ขอ้ สอบตามตารางของมหาวิทยาลยักาหนดํ  
วธีิประเมินผล   สอบปลายภาค 60% รายงาน 40% 
เกณฑ์การประเมินผล  ใชร้ะเบียบของมหาวิทยาลยั (A B C D F) 
 อปกรณ์ุ ส่ือการสอน  Power Point / ตาํรา / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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เนือ้หาวชิา 
  บทท่ี 1  ความหมายและสวนประกอบตางๆของคอมพิวเตอร์่ ่  
  บทท่ี 2  ระบบคอมพิวเตอร์ 

บทท่ี 3  การใช ้Microsoft Windows XP 
  บทท่ี 4  การใชจ้ดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
  บทท่ี 5  การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 

บทท่ี 6  การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel 
  บทท่ี 7 การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 
  บทท่ี 8  การออกแบบหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

บทท่ี 9  เครือขายอินเทอร์เน็ตและการสืบคน้ขอ้มูล่  
  บทท่ี 10 วสัดุบนัทึกขอ้มูล 
 
เอกสารประกอบการเรียน 
ศุภนิต อารีหทยัรัตน์. รศ. (2554). คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. ตาํราประกอบการสอนภาควิชา

เทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
หมายเหตุ   

นกัศึกษาท่ีไมสามารถเข้่ าห้องเรียนได ้ให้ศึกษาจากตาํราประกอบการเรียน และบทเรียนบนเวบ็ได้
จาก เวบ็ไซตข์องภาควิชาฯ ท่ี  http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/ 

สงงานตามใบงานท่ีกาหนด และสามารถสงงานได้แบบบันทึกในหนวยความจาํประเภท่ ํ ่ ่ จาน
สะทอ้นแสง (CD-ROM) เทานนั ่ ้  ณ. อาคารนครชุม ชนั ้ 2   ห้องบริการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ
ตอ้งเซ็นช่ือสงงานดว้ย่  
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แผนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 /2555  รหัสวชิา ECT 1301 
 

สัปดาห์ที่ 
วนั/ เดอืน/ ปี 

หัวข้อบรรยาย ผ้สอนู  รปแบบการเรียนรู้ ู 

1 
18  มิ.ย. 55 

ปฐมนิเทศ  
      -ชีแจงการเรียนและการประเมินผล้  

ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย 

2 
25 มิ.ย. 55 

ความเป็นมา 
     -ความหมาย 
     -สวนประกอบตางๆของคอมพิวเตอร์่ ่  

ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย 

3 
2 ก.ค. 55 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
     -ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย 

4 
9 ก.ค. 55 

Microsoft Windows XP 
    -สวนตางๆของโปรแกรม่ ่  

ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย 

5 
16 ก.ค. 55 

จดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
     -ความหมาย 
     -การสมคัรและการใช ้e-Mail 
โปรแกรม Microsoft Office Word 
    -องคป์ระกอบ 

ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 

6 
23 ก.ค. 55 

การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 

7 
30 ก.ค. 55 

การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 

8 
6 ส.ค. 55 

การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 

9 
20 ส.ค. 55 

การออกแบบหนา้จอคอมพิวเตอร์ ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 

10 
27 ส.ค. 55 

เครือขายอินเทอร์เน็ตและการสืบคน้ขอ้มูล่  ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 

11 
3 ก.ย. 55 

วสัดุบนัทึกขอ้มูล ศุภนิต อารีหทยัรัตน์ บรรยาย/ปฏิบติั 
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