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แนวการสอน 

รหัสวิชา  4004103   ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)       ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
วัน-เวลาเรียน วันจันทร0  เวลา  13.50 – 17.10 น. หน�วยกิต   3 (2-2-5)              สถานท่ีติดต�อ   อาคาร  4  ช้ัน  1 ห!อง 412   
โทรศัพท&   0-2473-7000 ต8อ 3120  สายตรง  0-2466-6000    (ซ้ือหนังสือได!ท่ีอาคาร 4 ชั้น 1 ห!อง 412 ต้ังแต�วันจันทร&ท่ี 25 สิงหาคม 2557) 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร0 และเครือข8าย การเรียนรูD และใชDงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การประยุกต0ใชDงานอินเทอร0เน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชD
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
วัตถุประสงค&   
   1. เพ่ือใหDผูDเรียนตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี
ต8อสังคมปOจจุบัน       
   2. เพ่ือใหDผูDเรียนสามารถนําความรูDเก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ
สมัยใหม8ไปประยุกต0ใชDในชีวิตประจําวันไดD    
   3. เพ่ือใหDผูDเรียนมีจรรยาบรรณในการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เนื้อหาสาระ  

บทท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ    
บทท่ี 2 ความเปRนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร0   
บทท่ี 3 ฮาร0ดแวร0และอุปกรณ0ท่ีเก่ียวขDอง    
บทท่ี 4 ซอฟต0แวร0คอมพิวเตอร0    
บทท่ี 5 อินเทอร0เน็ตและสื่อสังคมออนไลน0  
บทท่ี 6 เทคโนโลยีเครือข8าย    
บทท่ี 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม8  
บทท่ี 8 เทคโนโลยีโทรศัพท0เคลื่อนท่ี  
บทท่ี 9 พาณิชย0อิเล็กทรอนิกส0 

บทเรียนออนไลน& 
- บทท่ี 10 การใชDงาน Windows 7 และ อินเทอร0เน็ต 
- บทท่ี 11 การใชDงาน Word 2010 
- บทท่ี 12 การใชDงาน PowerPoint 2010 
- บทท่ี 13 การใชDงาน Excel 2010 
- บทท่ี 14 การสืบคDนขDอมูลออนไลน0   
 
เอกสารอ�านประกอบ 
ตํารา “เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ”  
จัดทําโดย คณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏับDานสมเดจ็เจDาพระยา 

 
แผนการเรียน 

ท่ี วัน/เดือน/ป8 ตารางเรียน 

1 จ.18 ส.ค. 57 แนะนํารายวิชา , แนวการสอน, สอบ Pre-test 

2 จ.25 ส.ค. 57 ทฤษฎี บทท่ี 1 

3 จ.1 ก.ย. 57 ทฤษฎี บทท่ี 2 

4 จ.8 ก.ย. 57 ฝgกปฏิบัติบทเรียนออนไลน0 บทท่ี 10  

4 จ.15 ก.ย. 57 ทฤษฎี บทท่ี 3 

5 จ.22 ก.ย. 57 ฝgกปฏิบัติบทเรียนออนไลน0 บทท่ี 11 

6 จ.29 ก.ย. 57 ทฤษฎี บทท่ี 4 

7 จ.6 ต.ค. 57 ทฤษฎี บทท่ี 5 – 6 

9 จ.13 ต.ค. 57 สอบกลางภาค (บทท่ี 1-5 และ บทท่ี 10-11) 

10 จ.20 ต.ค. 57 ฝgกปฏิบัติบทเรียนออนไลน0 บทท่ี 12 

11 จ.27 ต.ค. 57 ทฤษฎี บทท่ี 7 – 8 

12 จ.3 พ.ย. 57 ฝgกปฏิบัติบทเรียนออนไลน0 บทท่ี 13 

13 จ.10 พ.ย. 57 ฝgกปฏิบัติบทเรียนออนไลน0 บทท่ี 14 

14 จ.17 พ.ย. 57 ทฤษฎี บทท่ี 9 

15 จ.27 พ.ย. 57 สอบปลายภาค (บทท่ี 6–9 และ 12–14) 

16 จ.1 ธ.ค. 57 ประมวลผลการเรียน 

การวัดผล  
1. คะแนนเก็บระหว8างภาคเรียน 70 คะแนน แบ8งเปRน         
    1.1 แบบฝgกหัดทDายบท บทท่ี 1–9  (เขDาเรียน)         10 คะแนน 
    1.2 สอบกลางภาค (บทท่ี 1–5, 10-11)                 30 คะแนน                
    1.3 การเขDาเรียนบทเรียนออนไลน0          15 คะแนน 
    1.4 ใบงานท่ี 1–5           15 คะแนน 
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน (บทท่ี 6–9, 12–15)      30 คะแนน  
การประเมินผล 
คะแนน 80-100  เกรด  A  คะแนน 75-79  เกรด B+ 
คะแนน 70-74  เกรด  B  คะแนน 65-69  เกรด C+ 
คะแนน 60-64  เกรด  C  คะแนน 55-59  เกรด D+ 
คะแนน 50-54  เกรด  D  คะแนน 0-49  เกรด E 


