โครงการสอน (เอกสารแนะนํารายวิชา)
ชื่อหลักสูตร : วิชา 2201 – 1001 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
หนวยกิต (ชั่วโมง) 2 หนวยกิต เวลาเรียนตอภาค 54 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา :
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคําปฏิบัติการพิมพและจัดการขอความการพิมพ
เอกสารรูปแบบตาง ๆ การบันทึก การจัดพิมพเอกสารทาง เครือ่ งพิมพ
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจโปรแกรมประมวลผลคํา
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
3. เห็นถึงความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคํา
2. ใชคําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อสรางและแกไขเอกสาร
3. จัดพิมพเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
สมรรถนะรายวิชา
1. เรียนรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา
2. สามารถเขาใชงานโปรแกรมประมวลคําไดอยางถูกตอง
3. สามารถสรางเอกสารงานพิมพไดอยางถูกตอง
4. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบเอกสารตางๆ ไดอยางถูกตอง
5. สามารถจัดการเกี่ยวกับการใสรูปภาพในเอกสารไดอยางถูกตอง
6. สรางสมการคณิตศาสตรในงานพิมพไดอยางเหมาะสม
7. ใชงานเครื่องมือชวยเหลือตางๆ ไดอยางถูกตอง
8. สามารถพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพไดอยางถูกตอง
แหลงการเรียนรู
- หองสมุดวิทยาลัย/โรงเรียน ศูนยวิทยบริการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
- ครอบครัวผูเรียน ครอบครัวบรรพบุรษุ บุคลากรในทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน สถานประกอบการ ผูประกอบการ หนวยงาน
ของรัฐ
- สิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เชน นิตยสาร/วารสาร/หนังสือ/Brochure/Catalog/Supplement/บทความที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
กราฟก ดีไซเนอร คอมพิวเตอรและสารสนเทศ สารานุกรม
- ครูผูสอน, Internet, E-learning, E- books, Website
การวัดผลและการประเมินผล
จิตพิสัย 20 คะแนน
สอบปฏิบัติ 30 คะแนน (นับจากชิ้นงาน จํานวน 6 งาน)
สอบทฤษฎีปลายถาค 30 คะแนน
สอบทฤษฎีระหวางภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน
เกณฑการวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลจะวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยตัดเกรดแบบอิงเกณฑแบงออกเปน 8 เกรดดังนี้
ชวงคะแนน 80-100 เกรด 4.0 ชวงคะแนน 75-79 เกรด 3.5
ชวงคะแนน 70-74 เกรด 3.0 ชวงคะแนน 65-69 เกรด 2.5
ชวงคะแนน 60-64 เกรด 2.0 ชวงคะแนน 55-59 เกรด 1.5
ชวงคะแนน 50-54 เกรด 1.0 ชวงคะแนน 0-49 เกรด 0
เนื้อหาที่ตองเรียน
หนวย
การเรียนรูที่

ชื่อหนวยการเรียนรู / รายการสอน

สัปดาหที่
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แนะนําไมโครซอฟทออฟฟศ
1. แนะนําไมโครซอฟทออฟฟศ
2. การติดตั้งโปรแกรมชุดไมโครซอฟทออฟฟศ
3. การเรียกโปรแกรมในชุดไมโครซอฟทออฟฟศ
4. การเปลี่ยนเมนูระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
5. การติดตัง้ เครือ่ งพิมพ
แนะนําโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ
1. ลักษณะเดนของ Microsoft Office Word 2003
2. การเขาสูโปรแกรม
3. สวนประกอบของโปรแกรม
4. เริม่ ตนใชงาน
5. การปรับขนาดตัวอักษรใหเหมาะกับการทํางาน
6. การใชงานผูชวย
7. การออกจากโปรแกรม
การสรางงานเอกสารและการทํางานกับตัวอักษร
1. การสรางงานเอกสารใหม
2. การปดงานเอกสาร
3. การเปดเอกสารเดิม
4. การบันทึกเอกสาร
5. การทํางานกับตัวอักษร
6. การจัดรูปแบบตัวอักษร
7. การคนหาและแทนที่คํา
การจัดรูปแบบเอกสาร
1. การจัดยอหนาโดยใชแถบเครือ่ งมือจัดรูปแบบ
2. การจัดยอหนาโดยใชเมนูคําสั่ง
3. การจัดยอหนาโดยใชไมบรรทัด
4. การจัดระเบียบเอกสารดวยแทบ
5. การตั้งคาหนากระดาษ
6. การจัดหัวกระดาษและทายกระดาษ
7. การจัดเอกสารแบบคอลัมน
8. การจัดสัญลักษณแสดงหัวขอยอยและลําดับเลข
การทํางานกับกราฟกและภาพวาด
1. การแทรกรูปภาพตัดปะ
2. การแทรกรูปภาพจากไฟล
3. การแทรกรูปภาพจากสแกนเนอร
4. การจัดวางขอความรวมกับรูปภาพ
5. การปรับขนาดของรูปภาพ
6. การใชแถบเครื่องมือรูปภาพ
7. การใชแถบเครื่องมือรูปวาด
การสรางตารางและสมการคณิตศาสตร
1. สวนประกอบของตาราง
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การสรางตางราง
การปรับแตงตาราง
การจัดรูปแบบรวมกับตาราง
การแทรก Microsoft Excel Worksheet
การพิมพสมการคณิตศาสตร

การใชเครื่องมือชวยตางๆ
1. การตรวจสะกดและไวยากรณ
2. การใชเครื่องมือนับจํานวนคํา
3. การแกไขอัตโนมัติ
5. การสรางซองจดหมาย
6. การจาหนาซองจดหมาย
7. การสรางจดหมายเวียน
8. การกําหนดรหัสผานใหเอกสาร

การพิมพเอกสาร-ออกทางเครือ่ งพิมพ

14 – 16

17 - 18

1. การดูตัวอยางกอนพิมพ
2. การพิมพเอกสารออกทางเครือ่ งพิมพ
ติดตอ web site ที่ http://trsai.cvc.ac.th/cvc2011/
e-mail: trsai@hotmail.com
facebook: http://www.facebook.com/akira.cr
facebook: http://www.facebook.com/maction.cr
งานที่ สั่งจะแจงทาง web site แรก
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