
 
กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2001 - 2001 ชื่อวิชา : คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ จํานวน :  2  หนวยกิต   3  ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา(Course status) : ชพต.1/1 และ 1/2 (สาขาวิชาการตลาด), ชพบ. 1/2, 1/3 และ 1/4 (สาขาวิชาการบัญชี) 
ความรูพ้ืนฐาน(Pre-requisite) : - 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 2/2557  
วัน-เวลาที่เรียน(Class Meeting) : วันจันทร  (คาบ 6-8), วันอังคาร (คาบ1-3 และ 6-8), วันพุธ (คาบ 6-8), วันศุกร (คาบ 1-3) 

ชื่อผูสอน(Instructor) : นายรัตชานนท  ปญญาฟู ที่ทํางาน(Office) : แผนกคอมฯ หอง 662 
ตําแหนง : ครูอัตราจาง  วุฒิการศึกษา : วทบ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) 
โทรศัพท(Phone) : 08-7359-8026 อีเมล(E-Mail) : ratchanon006@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) : บุญสืบ  โพธิ์ศรี.คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ. กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมอาชีวะ, 2556. 
แหลงควาเพ่ิมเติม (Reference) :  http://krumaw32.blogspot.com/2013/10/2001-2001-2-3.html 
           http://datacenter.tkc.ac.th/pk/document/8922554003941.pdf 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ  
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชงานระบบคอมพิวเตอร  
2. ใชงานการบํารุงรกัษา Tablet  
3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ใชงานระบบปฏิบัติการ  
5. ใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา Microsoft Word 2010  
6. ใชโปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010  
7. ใชโปรแกรมนาเสนอขอมูล Microsoft Power Point 2010  
8. ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพ  
9. ใชบริการบนอินเทอรเน็ต  
10. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) 
การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการเพ่ือการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรม 
การนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป อ่ืนๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการสื่อสาร

mailto:ratchanon006@gmail.com


ขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและ 
งานอาชีพ 

สมรรถนะ (Competency)  
ความรู 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการดปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอรเน็ตเพ่ืออาชีพ 

ทักษะ 
1. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต 
4. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 

คุณธรรม 
1. ความมีวินัย– ความรับผิดชอบ 
2. ความซ่ือสัตย -ความสนใจใฝรู - ความมีมนุษยสัมพันธ 

ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)  
1. ผูเรียนนําความรูเกี่ยวกับเลือกใชโปรแกรม Microsoft Office ไปใชใหเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
2. ผูเรียนสามารถยกตัวอยางอุปกรณ การนําเขาขอมูล อุปกรณแสดงผล ประมวลผล ของคอมพิวเตอรได 
3. ผูเรียนผานการประเมินรายวิชาท่ีระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

เกณฑการใหคะแนน(Mark Allocation)  
เกณฑการใหคะแนน มี 4 สวน   100% 

   1. เวลาเรียนการแตงกายและความประพฤติ  20% 
2. การสืบคนและรายงานกลุม     20% 
3. เก็บสะสมระหวางเรียน    40% 

   4. การสอบประมวลความรู    20% 

วิธีการสอน (Instructional Strategies) 
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ังทางดานรางกาย

สติปญญา สังคม และอารมณ ดังนี้ 
1. บรรยายและใหนักศึกษาทําการคนควาจากหนังสอื และอินเตอรเน็ต 
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Microsoft Office เบื้องตน 
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 
4. การสอนทุกครั้งใชภาพนิ่งPowerPoint และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา (Work Assignments) 
ใหนักศึกษานําความรูจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานอาชีพ รวบรวมเปนความรู สรางเปนรายงานกลุมละ 1 เลม  

โดยมีสมาชิกกลุมละ 2-3 คน พรอมนําเสนอรายงาน 

 

เกณฑการประเมินผล (Assessment) 
ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย  ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเย่ียม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 

75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 

70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 

65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนข้ันต่ํา 

หมายเหต:ุ 1. ผูเรียนตองเขาเรียนไมนอยกวา 80%   2. ผูเรียนตองสงงานไมนอยกวา 60%  3. ผูเรียนตองเขารับการสอบประเมินความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทุกชุด 

 



รายละเอียดกําหนดการสอนชื่อวิชา : คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 17 หนวยการเรียน 18 ครั้ง 54 ชั่วโมง 

ที่ หัวขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล 
สมรรถนะของผูเรียน 

1-2 ระบบคอมพิวเตอร  
ฟงครูแนะนําการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไดอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบ 

3 การใชงานการบาํรุงรักษา Tablet  
สืบคนขอมูลเรื่อง การใชงานการ
บํารุงรักษา Tablet : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบคนขอมูลเพ่ิมเติม
ทางอินเทอรเน็ต 

4-5 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ฟงครูแนะนําการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ : CIA 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบคนขอมูลเพ่ิมเติม
ทางอินเทอรเน็ต 

6-7 ระบบปฏิบัติการ  

ฟงครูแนะนําการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
ระบบปฏิบัติการ : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทําแบบฝกหัดทายบท 

8-9 
การใชงานโปรแกรมประมวลผล
คํา Microsoft Word 2010  

- ฟงครูแนะนําการเรียน และ
บรรยายถึงการใชงานโปรแกรม
ประมวลผลคํา Microsoft Word 
2010 : CIPPA 
- นักศึกษาฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรม Microsoft Word 
2010 : CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนังสือเรียน 

งานสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทําแบบฝกปฏิบัต ิ

10-11 
การใชโปรแกรมตารางงาน 
Microsoft Excel 2010  

นักศึกษาฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรม Microsoft Word 
2010 : CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนังสือเรียน 

งานท่ีสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทําแบบฝกปฏิบัต ิ

12-13 
การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
Microsoft PowerPoint 2010  

นักศึกษาฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทําแบบฝกปฏิบัต ิ

14-15 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพ  
ศึกษาเรื่องโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
งานอาชีพ : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทําแบบฝกหัด 

ที่ หัวขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน 
การ

ประเมินผล 
สมรรถนะของผูเรียน 

16 การใชอินเตอรเน็ต  
ศึกษาเรื่อง วิธีการใชอินเตอรเน็ต
ในงานดานตางๆ : CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทําแบบฝกหัด 

17 
จริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร
กับระบบสารสนเทศและงาน
อาชีพ  

ศึกษาเร่ือง จริยธรรมในการใช
คอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
และงานอาชีพ  
: CIP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

การตอบ
คําถาม, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาเร่ือง จริยธรรม
ในการใชคอมพิวเตอร
กับระบบสารสนเทศ
และงานอาชีพ  

18 
สอบมาตรฐานรายวิชา 
(Pretest, Post Test, 
Examination) 

ทดสอบมาตรฐานรายวิชา 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

การทดสอบ  

 



หมายเหตุ 
รายละเอียดกําหนดการสอน ชื่อวิชา : คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ในชองกิจกรรมและกระบวน การจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
C (Construction)  คือ ครูจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction)  คือ ใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรูท่ี

หลากหลาย 
P (Physical Participation)  คือ จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวน 

การทํางานใหสําเร็จ 
A (Application)  คือ การจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 


	หัวข้อ

