
 
กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2201 2407 ชื่อวิชา : โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต จํานวน : 1  หนวยกิต   2 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา(Course status) : ชพบ.3/2 (การบัญช)ี ความรูพ้ืนฐาน(Pre-requisite) : - 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 2/2557 วัน-เวลาที่เรียน(Class Meeting) : วันพฤหัสบดี (คาบ 1-2) 

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) : อัมรินทร เพ็ชรกุล.โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต.กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย,2554 

แหลงคนควาเพ่ิมเติม (Reference) :  www.southeast.ac.th/office/off_laws/administrator/file/109.docx 
    https://sites.google.com/site/akvanjai/our-company/our-staff 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคํากับงานตาง ๆ 
2. ตระหนักถึงการใชโปรแกรมประมวลคําประยุกต 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกขอความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพเอกสารตามรูปแบบ 
การพิมพตาราง การพิมพนามบัตร แผนพับ แผนโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจาหนาซอง บัตรอวยพร แบบฟอรม 

สมรรถนะ (Competency) 
 ความรู 

1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทตาง ๆ  
ทักษะ 

1. ประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคําในการผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ  
คุณธรรม 

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

ตัวชี้วัด(KPI : Key Performance Indicator) 
 1.  ผูเรียนสามารถประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคํากับงานได  

 2.  ผูเรียนสามารถจัดทําหนังสือราชการได 

 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 เอกสารประกอบการเรียน และอินเตอรเน็ต 
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร โดยการใชโปรแกรม Microsoft office เบื้องตน 
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 
4. การสอนทุกครั้งใชภาพนิ่ง PowerPoint และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา(Work Assignments) 
ใหนักศึกษานําความรูจากการเรียนวิชา โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต อยางมีกระบวนการกําหนดกรอบความคิดรวบรวมเปนความรู 

เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจตามทฤษฎี  และวางแนวปฏิบัติซ่ึงผูเรียนตองดําเนินการใหเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด   

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 

 

 

 

รายละเอียดกําหนดการสอน ชื่อวิชา : โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต 18 ครั้ง 36 ชั่วโมง 
 

ที่ หัวขอ 
กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผูเรียน 

1 การสรางเอกสาร 

ฟงครูแนะนําการเรียน 

และบรรยายถึงภาพรวม

เกี่ยวกับการสราง

เอกสาร 

Power 
Point, 
Computer,  
Sheet-
assign 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

บอกรูปแบบของ
เอกสาร 

2 ฟอนตและการตกแตงเอกสาร 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer, 
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 
 

ที่ หัวขอ 
กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผูเรียน 

3 การใชแมแบบเอกสาร 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power 
Point, 
Computer,  
Sheet-
assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการ
ผลิตเอกสารประเภท
ตาง ๆ 

4-5 การแทรกรูป Clip Art และอักษรศิลป 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการ
ผลิตเอกสารประเภท



ตาง ๆ 

6-7 การใชตาราง 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power 
Point, 
Computer,  
Sheet-
assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

8-9 การสรางเอกสารเชิงวิชาการ 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

10 การสรางเอกสารหนังสือราชการ 
อธิบาย พรอมยกตัวอยาง

และสาธิต 

Power 
Point, 
Computer,  
Sheet-
assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการ
ผลิตเอกสารประเภท
ตาง ๆ 

11-
12 

จดหมายเวียนและใบปะหนาแฟกซ 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

13 การสรางนามบัตร 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power 
Point, 
Computer,  
Sheet-
assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

14 การทําแผนพับ 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

ที่ หัวขอ 
กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผูเรียน 

15 การทําใบวุฒิบัตร 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการ
ผลิตเอกสารประเภท
ตาง ๆ 

16 การทําบัตรอวยพร 
อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power 
Point, 
Computer,  
Sheet-
assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

17 การสรางแบบสอบถาม อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 



18 การพิมพเอกสาร อธิบาย พรอม

ยกตัวอยางและสาธิต 

Power Point  
Computer,  
Sheet-assign 

Port-Test, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประยุกตใช
โปรแกรม
ประมวลผลคําใน
การผลิตเอกสาร
ประเภทตาง ๆ 

 
หมายเหตุ 

รายละเอียดกําหนดการสอน  ชื่อวิชา : โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต ในชองกิจกรรม และกระบวน 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 

  
 
 
 
 
    ลงชื่อ......................................................(ผูสอน) 
             (นายรัตชานนท  ปญญาฟู) 


