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เรื่อง การสร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 

 

วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๔๑ อาคาร ๔ ชั้น ๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

  
 

   
 
 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโลยีสารสนเทศ   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(ได้รับงบประมาณจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗) 



ค ำน ำ 

โครงการอบรม สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word  เป็นโครงการ
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย และข้อที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน โครงการนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบของการพัฒนาการ
คุณภาพและมาตรฐานของครูผู้สอน โดยเน้นที่กระบวนการคิดในการผลิตงานตามล าดับในการท างานจริงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการบริการวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรม Microsoft Word และเรียนรู้ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ Microsoft Word เพ่ือน าไปสร้าง
เอกสารอย่างสมบูรณ์แบบ สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word  นี้ได้รับ
งบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) 

การบริการวิชาการโครงการสร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word  จัดขึ้น 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๔๑ อาคาร ๔ ชั้น ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

คณะผู้จัดท ารายงานเล่มนี้ ได้เล็งเห็นว่าคงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภาครัฐ ครู อาจารย์ และบุคคล
ที่สนใจสามารถจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
     
 
 
 
         อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
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ค ำกล่ำวรำยงำน 
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ค ำกล่ำวเปิดงำน 
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ภำพพิธีเปิด 
 

 

ดร. วิรังรอง แสนอรุณเลิศกล่าวเปิดโครงการอบรม สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 441 อาคาร 4 ชั้น 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
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นักเรียนลงทะเบียนเข้ำร่วมอบรม 

 

 

 

นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 
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กิจกรรมสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word 
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สรุปควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

รำยกำร 
จ ำนวนระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

21 
(52.50) 

15 
(37.50) 

3 
(7.50) 

1 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.44 มาก
ที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 34 
(85.00) 

6 
(15.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มาก
ที่สุด 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 30 
(75.00) 

9 
(22.50) 

1 
(2.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 มาก
ที่สุด 

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4. มีความรู้ความเข้าใจจากการ
รับการอบรม 

12 
(30.00) 

26 
(65.00) 

1 
(2.50) 

1 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.22 มาก
ที่สุด 

5. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 17 
(42.50) 

21 
(52.50) 

2 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.37 มาก
ที่สุด 

6. ความเหมาะสมขอเนื้อหา
หลักสูตร 

24 
(60.00) 

14 
(35.00) 

2 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 มาก
ที่สุด 

7. ความเหมาะสมของวิทยากร 31 
(77.50) 

9 
(22.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.77 มาก
ที่สุด 

8. ระยะเวลาการอบรม 9 
(22.50) 

20 
(50.00) 

10 
(25.00) 

1 
(2.50) 

0 
(0.00) 

3.92 มาก
ที่สุด 

9. ช่วงเวลาการอบรม 7 
(17.50) 

20 
(50.00) 

12 
(30.00) 

1 
(2.50) 

0 
(0.00) 

3.82 มาก
ที่สุด 

10. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลา 18 
(45.00) 

21 
(52.50) 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.4 มาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจจ่อการเข้าร่วม
โครงการ 

25 
(62.50) 

15 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.62 มาก
ที่สุด 

 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการให้บริการวิชาการ คะแนน 4.4 คิดเป็นร้อยละ 88.00 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจจากการ
ให้บริการ คะแนน 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คะแนน 4.37 คิดเป็นร้อย
ละ 87.50 
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รำยวิชำทีก่ ำหนดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรแก่สังคม 
 

 

 

 

 
 

รำยละเอียดของรำยวิชำ 4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2556 

******************** 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือวิชำ 4311702 คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ (Computer for Carrer) 
1.2 จ ำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1.4 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 

        นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล  
1.5  ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีท่ีเรียน      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
1.6  รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน      ไม่มี 
1.7  รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน    ไม่มี 
1.8  สถำนที่เรียน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423   ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 11.55 น. 
1.9  วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของวิชำครั้งล่ำสุด    20 พฤษภาคม 2556 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ  เมื่อศึกษาจบรายวิชานี้แล้วนักศึกษาควรจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโครงสร้างของโปรแกรมส าเร็จรูปแบบต่าง ๆ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแบบต่าง ๆ 

2.2 วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่นิยมใช้

ในปัจจุบัน รวมถึงวิธีการใช้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ   
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
3.1 ค ำอธิบำยวิชำ 
  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้
ซอฟต์แวร์ชุดส านักงาน ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ 
 

3.2 จ ำนวนหน่วยช่ัวโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนหน่วยชั่วโมง หมำยเหตุ 

1. บรรยาย 26 สาธิต บรรยาย อภิปราย ประกอบการ
ปฏิบัติงานในช้ันเรียน 2. การฝึกปฏิบตัิ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 26 

3. สอนเสรมิ -  
4. การศึกษาด้วยตนเอง 65  

รวม 112  
 

3.3 จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ท่ีอำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
      เวลาพบ อังคาร 08.30-11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2553 – 20 ก.พ. 2554  ณ ห้อง 415 

 

หมวดที่ 4  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
หมวด ขอบเขต วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1. ความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย  
2. มีวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถ่อม
ตนและจติใจเมตตาต่อเพื่อน
ร่วมงาน  
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม
สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไข
ข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
 

1. มอบหมายงานกลุม่ เพื่อให้
นักศึกษามีความซื่อสัตยต์่อ
หน้าท่ีในกลุ่ม ความถ่อมตน
และความมีน้ าใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน มีภาวะความเป็นผู้น า
และผูต้าม สามารถท างานเป็น
ทีมและแกไ้ขข้อขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี
2. มอบหมายงานรายบุคคล 
เพื่อให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อช้ินงานอย่าง
เต็มที ่
3. สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมในระหว่างเรียน
เนื้อหาวิชาต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เน้น
ความรับผิดชอบต่องาน มีวินัย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น 
การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 

1. การส่งงานและ
น าเสนองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงเวลา 
2. พฤติกรรมระหว่างการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนอ
และอภิปราย โดยผูส้อน
ซักถามประเด็นดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม 
3. ประเมินผลการ
น าเสนอรายงานที่
มอบหมาย 
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หมวด ขอบเขต วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 
2. ควำมรู้ มีความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้างของ

โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้
และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันกับ
อาชีพหรืองานต่างๆ  
 

1. บรรยาย อภิปราย การท างาน
รายบุคคลและท างานกลุ่ม  
2. การน าเสนอรายงาน   
3. การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา เพื่อ
จัดท ารายงานและน าเสนอ 
4. การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
ลักษณะงานต่างๆ ท่ีพบในชีวิต 
ประจ าวัน โดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง 

1.  ประเมินจากงานท่ี
มอบหมายทั้งงาน
รายบุคคล และงานกลุ่ม 
2.  สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่
เน้นการวัดความสามารถ
ภาค ปฏิบัต ิ
 

3. ทักษะทำงปัญญำ พัฒนาความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรปูท่ี
หลากหลายกับอาชีพหรืองานต่างๆ 

1.  การมอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ศึกษาจากงาน
ลักษณะต่างๆ  และน าเสนอผล
การศึกษา 
2. อภิปรายกลุม่ 

สอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยเน้นข้อสอบที่ใช้
ความสามารถภาคปฏิบตั ิ
 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

1. ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
2. ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานเป็นทีม 
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา 
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล เพื่อศึกษาและ
ประยุกต์ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
กับงานต่างๆ 
3. การน าเสนองาน 

1. งานท่ีน าเสนอ 
2. พฤติกรรมที่บ่งช้ี
เกี่ยวกับความรูค้วาม
เข้าใจในส่วนของงานท่ี
น าเสนอ 
3. พฤติกรรมการท างาน
เป็นทีม 
4. การตอบค าถามต่างๆ 
เป็นรายบุคคล 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. ทักษะการค านวณตา่งๆ 
2. ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การเขียน โดยการท า
รายงาน และน าเสนอในช้ันเรยีน 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษา 
4. ทักษะการสืบค้นข้อมลูทาง
อินเทอร์เน็ต  
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร เช่น 
การส่งงานทางอีเมล์ของนักศึกษา  
การสื่อสารการท างานในกลุ่มผ่าน
ห้องสนทนาต่างๆ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์
ต่างๆ ในรูปแบบสื่อการเรียน
การสอนออนไลน ์และท า
รายงาน และอ้างอิงจาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 

1. การจัดท ารายงาน 
และน าเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลย ี
2. การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและวิธีการ
อภิปราย 
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หมวด ขอบเขต วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 
6. ทักษะการน าเสนอรายงานโดย
ใช้รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
5.1 แผนกำรสอน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553) 
สัปดำห์ท่ี สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ 

1 
4 คาบ 

- แนะน ารายวิชาและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศึกษาลักษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
 

- บรรยาย  
- อภิปรายกลุม่ 
- ศึกษาลักษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
รายกลุม่ 

2 
4 คาบ 

- น าเสนอรายงาน 
โครงสร้ำงและลักษณะของโปรแกรมส ำเร็จรูป 
- ประเภทของโปรแกรมส าเรจ็รูป 
- โปรแกรมส าเร็จรูปกับอาชีพหรืองานต่างๆ 

- อภิปรายกลุม่ 
- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายร่วมกัน 

3 
4 คาบ 

กำรใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 
โปรแกรม Microsoft Word 2007 

- การจัดรูปแบบเอกสาร 
- การจัดรูปแบบย่อหน้าและข้อความ 
- การสร้างตาราง 
- การสร้างแผนภูม ิ

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- ทบทวนและฝึกปฏิบตัิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Word 2007โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

4 
4 คาบ 

โปรแกรม Microsoft Word 2007 (ต่อ) 
- การตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพและกราฟิก 

    - การพิมพ์ซองจดหมายและปา้ยเลเบล 
   - การสร้างจดหมายเวียน 
 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- ทบทวนและฝึกปฏิบตัิการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Word 2007 โดยใช้เทคนิคการเรยีนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 
- **น านักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ สร้างเอกสาร
อย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word ** 

5 
4 คาบ 

โปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ต่อ) 
- การสร้างไฟล ์Workbook  
- การใส่ข้อมูลลงใน Worksheet 
- การจัดการ Worksheet 
- การจัดรูปแบบเซลและข้อมลู 
- การจัดการเซลและข้อมลู 
- การสร้างสตูรค านวณ 
- การใช้ฟังก์ชันและการค านวณ 

   - การสร้างกราฟิกและกราฟ 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Excel 2007 โดยใช้เทคนิคการเรยีนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 
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สัปดำห์ท่ี สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ 
6 

4 คาบ 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 

- การสร้างและจัดการงานน าเสนอ  
- การจัดรูปแบบสไลด ์
- การจัดรูปแบบข้อความบนสไลด ์
- การตกแต่งสไลด์ด้วยภาพและกราฟิก 
- การสร้างสไลด์มลัตมิีเดีย 

- การก าหนดสไลด์เอฟเฟ็คต ์

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2007 โดยใช้เทคนิคการเรยีนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

7 
4 คาบ 

โปรแกรม Microsoft Access 2007 
- การออกแบบฐานข้อมูล 
- ฐานข้อมูลใน Microsoft Access 2007 
- การสร้างไฟล์ฐานข้อมลู 
- ส่วนประกอบในหน้าต่าง Database 
- การสร้างตารางเก็บข้อมลู 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Access 2007 โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

8 สอบกลำงภำค  
9 

4 คาบ 
โปรแกรม Microsoft Access 2007 (ต่อ) 

- การป้อนข้อมูลในตาราง 
- การแก้ไขโครงสร้างของตาราง 
- การสร้างคียห์ลักและดัชนีให้ตาราง 
- การท างานในมุมมอง Datasheet 
- การจัดเรยีงข้อมูล 
- การกรองข้อมูล 
- การพิมพ์ข้อมูลใน Datasheet 
- ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
- ลักษณะของความสัมพันธ์ 
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
- ค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วย Query 
- การท างานบนฟอร์ม 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Access 2007 โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

10 
4 คาบ 

สอบเก็บคะแนน 
  

11 
4 คาบ 

กำรใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop CS 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS 
 - การสร้างโลโก้ (Logo) 
 - การท าโลโก้แบบเขียนด้วยช็อค 
 - การท าตัวหนังสือเรืองแสง 
-  การเปลี่ยน White Balance 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

12 
4 คาบ 

กำรใช้งำนโปรแกรม  Adobe Photoshop CS (ต่อ) 
 - การท าภาพแบบกรอบภาพเล็กวางบนภาพใหญ ่
 - สรา้งภาพวาดดินสอจากภาพถ่าย 
 - การท าแสงเทยีม 
 - แต่งรูปแนวฟิล์มเนกาตีฟ (โลโม)่ 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
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สัปดำห์ท่ี สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ 
 - ท าความเข้าใจและการใช้งาน Layer Mask - สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

13 
4 คาบ 

กำรใช้งำนโปรแกรม  Adobe Photoshop CS (ต่อ) 
- การท าแสงแวววาว 
- การท าภาพวาดสีน้ ามัน 
-  แก้ Perspective ของภาพถ่าย 
- การท าภาพแบบภาพสีแล้วม ีbackground เป็นสีขาวด า 
- การท าภาพแบบสีน้ า 
- การท าภาพ background ลายต่างๆ 
 - การท าภาพ broken dream  
 - การ process ให้ภาพมีความโดดเด่น 
 - การเติมสสีันให้ภาพด้วย LAB Mode 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

14 
4 คาบ 

กำรใช้งำนโปรแกรม  Adobe Photoshop CS (ต่อ) 
- การท าภาพ gritty effect 
 - การแต่งภาพให้เป็นแนว cross process 
 - การแต่งภาพด้วย pattern 

 - หลักวิธีการประยุกต์ pattern สร้างภาพจิ๊กซอ 
 - การแต่งภาพแบบ smart filter 
 - เทคนิคการท ารอยสัก 

- จัดการเรยีนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการบรรยายและหยดุสรุปเป็นระยะ /ใหผู้้เรยีนอภิปราย/
และลงมือปฏิบัต ิ
- สาธิตและฝึกปฏบิัติการใช้งานโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
(Demonstration method) 

15 
4 คาบ 

สอบปฏิบัติกำรใช้งำนโปรแกรม  Adobe Photoshop CS 

16 สอบปลำยภำค 

สื่อการเรียนการสอน     เอกสำรประกอบค ำบรรยำย  แผ่นสไลด ์ กรณีศึกษำ 
5.2 แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

ระยะกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน ขอบข่ำยกำรประเมิน ช่วงเวลำ คะแนน 
1. ระหว่างภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจวัดด้านจิตพิสยั การเข้าช้ันเรยีน ความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดภาคเรียน 20 

2. แบบฝึกปฏิบัติท้าย
บทเรียน 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, Access  และ
โปรแกรม Adobe PhotoShop CS  
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแตล่ะบท 

สัปดาห์ที ่
 3-7,  9-14 

10 

3. งานกลุ่ม - ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์กบังาน
ต่างๆ 

สัปดาห์ที่ 1-2 10 

4. สอบกลางภาค โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint 

สัปดาห์ที่ 8  15 
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ระยะกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน ขอบข่ำยกำรประเมิน ช่วงเวลำ คะแนน 
 5. สอบเก็บคะแนน โปรแกรม Microsoft Access 2007 และ 

โปรแกรม Adobe PhotoShop CS 
สัปดาห์ที่ 10  

และ 15 
15 

2. ปลายภาคเรียน สอบปลายภาค เนื้อหาท้ังหมด  สัปดาห์ที่ 16 30 
รวม 100 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
6.1  เอกสำรและต ำรำหลัก 

ดวงพร  เกี๋ยงค า. คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์.—กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2552 
6.2  เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
         - 
6.3  เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ (เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง) 

(1)   เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้วย Photoshop 
(http://www.webthaidd.com/photoshop) 

       (2)   เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้วย Photoshop http://www.photoshopdd.com 
       (3)   เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้วย Photoshop http://www.photoshoppub.com 
       (4)   เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
7.1  กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ด าเนินการดังนี้ 
 1. สนทนาสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  2. การใช้แบบประเมินการเรียนการสอนช่วงกลางภาคเรียน 
 3. รับฟังความคิดเห็นผ่านอีเมลล์ของอาจารย์ผู้สอน 
7.2  กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
 การประเมินประการสอนในรายวิชานี้ ด าเนินการโดย 
 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ทดสอบวัดผลการเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียน 
 3. การตรวจงานที่มอบหมาย 
7.3  กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 1. ปรับปรุงการเรียนการเรียนการสอนโดยอาศัยผลการประเมินการสอนในภาคเรียนก่อนดังนี้ 
 (1) จัดท าใบงานประกอบกิจกรรมให้ชัดเจน จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการประกอบกิจกรรม 
 (2) การฝึกปฏิบัติในแต่ละคาบเรียนใช้เวลามาก ผู้เรียนต้องทดลองคิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง ควรให้
งานที่ท าควบคู่กันทั้งในห้องเรียนและการบ้าน เพ่ือให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยอาศัยผลการประเมินในข้อ 7.2 

http://www.photoshopdd.com/
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7.4  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ 
 1. ตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ สอบถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดระหว่างการเรียน 
 2. ตรวจสอบความรู้นักศึกษาโดยการสุ่มด้วยวิธีการสัมภาษณ์หลังจากส่งผลการเรียนแล้ว 
7.5  กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 
 น าผลการประเมินในครั้งนี้มาก าหนดแผนการปรับปรุงในครั้งต่อไป บันทึกไว้ดังนี้ 
 1. ปรับวิธีการสอนด้วยเทคนิคต่างๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
 2. น าเสนอตัวอย่างประกอบบทเรียนที่หลากหลายมากข้ึน 
 3. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุ้นความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 

 
*********************** 

รำยงำนงบประมำณตำมแผนและงบประมำณที่จ่ำยจริง 
 

หมวดเงิน งบประมำณตำม
แผน 

งบประมำณที่ใช้
จริง 

1. หมวดค่ำตอบแทน 
   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท จ านวน 2 วัน 

 
14,000 

 
14,000 

2. หมวดค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ 
    2.1 ค่าจัดท าไวนิล 
    2.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 40 ชุดๆ ละ 70 
บาท 
    2.3 ค่าจัดท าเอกสารสรุปโครงการ จ านวน 3 เล่มๆ ละ 100 
บาท 

 
740 

2,800 
 

300 

 
740 

2,800 
 

300 

3. หมวดค่ำใช้สอย 
    3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 42 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 25 บท จ านวน 2 วัน 
    3.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 42 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 90 
บท จ านวน 2 วัน 
 

 
4,200 

 
7,560 

 
4,200 

 
7,560 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 30,000 30,000 
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เอกสำรแนบท้ำย 
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