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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศ์ิลป์ / สาขาภาษาไทย 

 
 

หมวดที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 

 
1.1 รหสัและช่ือรายวิชา 

HH238 การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน  
                     (Usage of Application Software for Office Works) 

1.2 จ  านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต (2-2-5) 

1.3 หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
           รายวิชาเลือก ในกลุ่มวชิาเอก 

1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์   หัวหน้าสาขาวิชา 
อาจารย์พัชรินทร์ มงคล  อาจารย์ผู้สอน 

1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2558  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

1.6 รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 

ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1.9 วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

10 สิงหาคม 2558  
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

(1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับส านักงานทั่วไปได้ 

(2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตได้ 

2.2 วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไปในระดับสูงและใช้ในการท างานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่าง ๆ ในส านักงาน ได้แก่ งานด้านเอกสาร 
งานด้านการค านวณ งานด้านการน าเสนอข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

3.2 จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต้อ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมง ตามความต้องการของนักศึกษา 30 ชั่วโมง 125 ชั่วโมง 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(1) ผู้สอนประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน  
(2) ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ที่ห้องพักอาจารย์หรือใน Line Group วิชา HH238 

 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม (1.1) 
 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของส่วนรวม (1.2) 
 มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (1.5) 
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(2) วิธีการสอน 
 สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
 มอบหมายงานให้นักศึกษาท า โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน 
 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในการเรียนการสอนรายวิชา 

และตักเตือน เมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

(3) วิธีการประเมินผล 
 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและตรงเวลาที่ก าหนด 
 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ที่ต้องได้รับ 
มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

(2) วิธีการสอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ (MS Office 2010) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และศึกษาผ่านระบบ 

e-classroom 

(3) วิธีการประเมินผล 
 ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นวัดความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้ 

4.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
(2) วิธีการสอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ (MS Office 2010) และศึกษาผ่านระบบ e-classroom 
(3) วิธีการประเมินผล 

ท าแบบฝึกหัด ท ารายงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบปฏิบัติ 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพฒันา 

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(2) วิธีการสอน 

มอบหมายงาน และการน าเสนอผลงาน 
(3) วิธีการประเมินผล 

ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และประเมินการน าเสนอผลงาน 
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 
 ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-classroom 
 ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(2) วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง 
 มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลจาก website และสื่อการสอน e-classroom ให้ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูล

เชิงตัวเลขและสถิติอ้างอิง 
 ฝึกทักษะทางการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน 

(3) วิธีการประเมินผล 
ท าแบบฝึกหัด ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ 

 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจัดให้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

1  แนะน ารายวิชา 
 เงื่อนไขการเรียนการสอบ 

 อ่านประมวลรายวิชา  
 ศึกษาวิธีการใช้บทเรียนใน  

E-Classroom 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมลู (1) 
 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัดการค้นคว้าข้อมลูจาก

ฐานข้อมูลต่าง ๆ  

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล และ 
เชิญวิทยากร 

3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมลู (2) 
 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัดการค้นคว้าข้อมลูจาก

ฐานข้อมูลต่าง ๆ  

3 เชิญวิทยากร 

4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์น าเสนอ (1) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS PowerPoint  

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

5 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์น าเสนอ (2) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS PowerPoint  

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

6 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (1) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Word 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

7 สอบกลางภาค (นอกตาราง) Search Tools + MS PowerPoint 2  
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจัดให้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค    
9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 

 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (2) 
 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Word 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (3) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Word 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

11 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (4) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Word 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

12 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (5) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Word 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

13 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (6) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Word 

3 อ. พัชรินทร์ 
มงคล 

14 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ (1) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Excel 

3 เชิญวิทยากร 

15 ซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานส านักงาน 
 ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ (2) 

 บรรยาย 
 แบบฝึกหัด MS Excel 

3 เชิญวิทยากร 

16 สอบปลายภาค (นอกตาราง) MS Word + MS Excel 3  

 สอบปลายภาค    

5.2 แผนการประเมินผล 

การประเมิน 
งานที่จะใช้ประเมินผลนักศึกษา  

(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบยอ่ย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ท่ี
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล

ปลายภาค 
1 ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skills) 

- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 
7 
16 

 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 20 

2 การท างานหรือกิจกรรมการเรยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-Learning Activities) 
- รายงาน (Report) 
- แบบฝึกหัด (Practices) 

 
 

9-13 
2-6, 9-15 

 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 50 
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หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 

ทักษะพื้นฐานการใช้ Microsoft Word 2010.  เอกสารประกอบการอบรม โดย บุญเลิศ อรุณพิบูลย. 
ธัชชัย จ าลอง.  2554.  ศรบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน). 
นฤชิต แววศรีผ่อง และวิเชียร วสิุงเร.  2556.  โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010.  

กรุงเทพมหานคร: มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี. 
สุธีร์ นวกุล.  2553.  ครบทุกเรื่อง Windows 7 & Office 2010 ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน). 
Microsoft Office 2010.  เอกสารประกอบการอบรม โดย ศนูย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม & อุ่นรุ่ง

ทรัพย์คอมพิวเตอร์ ชีสเท็มส์. 
Microsoft Office Excel 2010.  เอกสารประกอบการอบรม โดย Training Service ICT Center. 
Microsoft Office PowerPoint 2010.  เอกสารประกอบการอบรม โดย นายชัยพล พรชีวไพศาล สถาบนัวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
Microsoft Office Word 2010.  เอกสารประกอบการอบรม โดย Chutima Uttamamunee, Training 

Service ICT. 
6.2 ทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ 

บทเรียน e-classroom วิชาการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

7.1 กลยุทธเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้คิดเห็นจากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

(1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน หรือผ่าน Line Group 
(2) การท าแบบประเมินรายวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 

7.2 กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

(1) การท าแบบประเมินผู้สอน 
(2) การพิจารณาจากผลการสอบของนักศึกษา 

7.3 กระบวนการตา่งๆ ในการปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

(1) การปรับปรุงเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัดที่ใช้ประกอบการสอนให้มีความทันสมัย 
(2) การปรับปรุงการวัดผลและประเมินผล 
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7.4 กระบวนการพิสูจนม์าตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

(1) การสอบถามนักศึกษา 
(2) การแต่งตั้งกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบผลการเมินการเรียนรู้

ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และผลการเรียน 
(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของสาขาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน โดยพิจารณาจากข้อสอบ 

วิธีการให้คะแนน และผลการสอบ 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การปรบัปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบ ตามผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา และผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

 


