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วช001 
 
 
 
 

โครงการสอน  (Course  Syllabus)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกจิ  คณะ  บริหารธุรกิจ 

ภาคการศึกษา  2  ปการศึกษา 2551 
1.  รหัสวิชา  GC106 
2.  ช่ือวิชา  คอมพิวเตอรเบื้องตน  (Introduction to Computer)       จํานวน  3  หนวยกิต 
3.  อาจารยผูสอน  อาจารยฉัตรมงคล  อุดมโพด 
4.  เง่ือนไขรายวิชา 

4.1  สถานภาพของวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ -  กลุมวิชาแกน 
     -  กลุมวิชาเอก 
     -  กลุมวิชาโท 
   หมวดเลือกเสรี 

5.  จํานวนช่ัวโมงที่สอน / สัปดาห     3  ช่ัวโมง  
6.  คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตสําหรับใชในสํานักงาน และการใชโปรแกรมฐานขอมูล การ
เช่ือมโยงอุปกรณตาง ๆ ที่พวงตอกับคอมพิวเตอร และการทํางานของอุปกรณน้ันๆ การเก็บขอมูลภายในคอมพิวเตอร
และความรูทั่วไปเก่ียวกับระบบการสื่อสารขอมูล 
 
7.  ประมวลการเรียนรายวิชา 
    7.1  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   
 1)  อธิบายความหมายและความสําคัญของอุปกรณคอมพิวเตอรแตละชนิด 
 2)  บอกความหมายของศัพทตาง ๆ ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

3)  สามารถใชโปรแกรมประยุกตเบื้องตนได 
4)  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสื่อสารขอมูล 
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    7.2  เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห  (Course  Outline) 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ กิจกรรม 

1 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
- ความหมายของคอมพิวเตอร 
- วงจรการทํางานของคอมพิวเตอร 
- ประเภทของคอมพิวเตอร 
- องคประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
- ตัวอยางการนําคอมพิวเตอรไปประยุกตใชงาน 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน 

2 

การเชื่อมโยงอุปกรณตาง ๆ ท่ีพวงตอกับคอมพิวเตอร 
- แนะนําอุปกรณตาง ๆ ที่พวงตอกับคอมพิวเตอร 
- ฝกปฏิบัติการพวงตออุปกรณตาง ๆ กับคอมพิวเตอร 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน / 

 ฝกปฏิบัติ 

3 

อินเทอรเน็ต 
- ความหมายของอินเทอรเน็ต 
- ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
- การประยุกตใชอินเทอรเน็ต 
- การเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
- การใชงานเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เชน การคนหาขอมูล การ
ดาวนโหลดและอัพโหลดขอมูล การใช e-mail การ
สนทนาออนไลน  เปนตน 

- ฝกปฏิบัติการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน / 

 ฝกปฏิบัติ 

4 

ฮารดแวร 
- การจัดการขอมูลในคอมพิวเตอร 
- หนวยของระบบ (System Unit)  เชน main board,  power 

supply, sound card, storage devices เปนตน 
- Input Unit 
- Output Unit 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน  

5 

ฮารดแวร (ตอ) 
- อุปกรณแสดงผล  (Output Device) 
- หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage Unit) 
- ฝกปฏิบัติตรวจเช็คอุปกรณที่อยูภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน / 

 ฝกปฏิบัติ 
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สัปดาหท่ี หัวขอ กิจกรรม 

6 

ซอฟแวร 
- System Software 
- Translator 
- Application Software 
- Communication Software 
- Utility Software 
- Computer Programming Languages 
- ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร 
- การเลือกใชภาษาคอมพิวเตอร 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน 

7 

การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมประยุกต 
- แนะนําโปแรกรมประยุกตประเภทตาง ๆ 
- ฝกปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมประยุกต เชน Microsoft 

Offices 
- ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2003 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน/ 

ฝกปฏิบัติ 

8 
การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมประยุกต (ตอ) 

- ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2003 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน/ 

ฝกปฏิบัติ 

9 สอบกลางภาค 

10 

การจัดการขอมูล 
- วัตถุประสงคในการจัดการขอมูล 
- หนวยของขอมูล (Data Unit) 
- ลักษณะของหนวยขอมูล 
- ชนิดขอมูล (Data Type) 
- ประเภทของขอมูล 
- ลักษณะการประมวลผลขอมูล (Data Processing) 
- การจัดโครงสรางแฟมขอมูล (File Organization) 
- แฟมโปรแกรมและแฟมขอมูล 
- ระบบแฟมขอมูล (File System) 
- ระบบฐานขอมูล (Database System) 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ กิจกรรม 

11 

ระบบสารสนเทศ  (Information System) 
- องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
- ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
- องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
- ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
- ระดับของผูใชระบบสารสนเทศ 
- ประเภทของระบบสารสนเทศ (Types of  Information 

System) 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน 

12 

การติดตอสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data  
Communication  and  Computer  Network) 

- ความหมายของการส่ือสาร 
- องคประกอบของการสื่อสาร 
- ชนิดของสัญญาณขอมูล 
- โมเด็ม 
- ประเภทของโมเด็ม 
- การเช่ือมตอสายสื่อสาร 
- วิธีการสื่อสารขอมูล (Data transmission) 
- รูปแบบการสื่อสารขอมูล (Modes of  Data  transmission) 
- ทิศทางการสงขอมูล (Transmission Mode) 
- ตัวกลางการสื่อสาร (Communication Media)  

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน 

13 

การติดตอสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data  
Communication  and  Computer  Network) (ตอ) 

- สื่อนําขอมูลแบบมีสาย  เชน  สายคูบิดเกลียว (Twisted-
Pair Cable), สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable), สายใย
แกวนําแสง (Optical Fiber Cable) 

- สื่อนําขอมูลแบบไรสาย  เชน  แสงอินฟาเรด (Infrared), 
สัญญาณวิทยุ (Radio Wave), ไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน 
(Terrestrial Microwave), การสื่อสารผานดาวเทียม 
(Satellite Communication) 

- เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) 
- โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร (Topology) 
- ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย
คอมพิวเตอร 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ กิจกรรม 

14 

การติดตอสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data  
Communication  and  Computer  Network) (ตอ) 

- รูปแบบการประมวลผลขอมูลภายในเครือขาย
คอมพิวเตอร 

- ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร 
- การประยุกตใชการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

- ฝกปฏิบัติการเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอรในรูปแบบ
ตาง ๆ 

- ฝกปฏิบัติการติดต้ังระบบเครือขายภายใน 
- สรุป 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน/ 

 ฝกปฏิบัติ 

15 
การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมประยุกต  

- ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 
การบรรยาย/ 

ถามตอบในช้ันเรียน/ 
 ฝกปฏิบัติ 

16 
การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมประยุกต  (ตอ) 

- ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Microsoft Access 2003 
การบรรยาย/ 

ถามตอบในช้ันเรียน/ 
 ฝกปฏิบัติ 

17 
การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมประยุกต (ตอ) 

- ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Microsoft Access 2003 
(ตอ) 

การบรรยาย/ 
ถามตอบในช้ันเรียน/ 

 ฝกปฏิบัติ 

18 สอบปลายภาค 
 
 

     7.3   สื่อการสอน 
 (     )   แผนใส 

 (  / )  คอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI,  E – Learning) http://www.bkkthon.ac.th/computer/index.php 

 (  / )  Power  Point 

                (     )  CD,  VCD 
                (     )   อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
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 7.4   การวัดผลการเรียน 
 1.  คะแนนเก็บตลอดภาค  30% 
  -  ทดสอบยอย  10% 
  -  แบบฝกหัด  10% 
  -  เขาเรียน  10% 
 2.  สอบกลางภาค  30% 
 3.  สอบปลายภาค  40% 
 
8.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 8.1  หนังสือบังคับ 

ภุชชงค  เกวียกกุทัณฑ.  2548. เรียนลัด Microsoft Offices 2003. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.
พี.ซี. บุคส จํากัด.  

วิโรจน  ชัยมูล และ วศิน  เพ่ิมทรัพย. 2548. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด.  

 
 8.2  หนังสือเพ่ิมเติม 

กัปตัน  แจ็ค. 2549. ทิปสเด็ด  3  โปรแกรมดัง  Word  Excel  PowerPoint. กรุงเทพฯ : บริษัท        
เสริมวิทย  อินฟอรเมช่ัน  เทคโนโลยี  จํากัด. 

ภาษิต  เครืองเนียม. 2549. คูมือโปรแกรมสรางตารางตํานวณดวย Microsoft  Office  Excel  2003  
ฉบับสมบูรณ. พิมพครั้งที่  1. กรุงเทพฯ : บริษัท  ไอดีซี  อินโฟ  ดิสทริบิวเตอร  เซ็นเตอร  
จํากัด. 

ปยะ  นากสงค. 2550. สรางงานพรีเซนเตช่ันอยางมืออาชีพดวย  PowerPoint 2003. พิมพครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส  มีเดีย จํากัด.  

พิพัฒน  หิรัณยวณิชชากร. 2547. ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ : บริษัท 
ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน). 

John M. Zelle. 2006. An Introduction to Computer. Boston, Mass.: McGraw-Hill. 
Eadie, Donald. 2000. Title Introduction to the basic computer / Donald Eadie. Imprint New Delhi 

: Prentice-Hall of India. 
 

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


