
 
กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2204 2007 ชื่อวิชา : การใชระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ จํานวน : 3  หนวยกิต   4  ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา(Course status) : สบค.1 (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  
ความรูพ้ืนฐาน(Pre-requisite) : - 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 2/2557  
วัน-เวลาที่เรียน(Class Meeting) : วันพุธ (คาบ 10-11), วันพฤหัสบดี (คาบ 10-11) 

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) :  

-  

แหลงคนควาเพ่ิมเติม (Reference) : 
-  

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
2. มีทักษะการใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) การบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  

การใหบริการซอฟตแวร การใหบริการแพลตฟอรม การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน บริการระบบจัดเก็บขอมูล บริการรวมและรวม (Composite 
Service) การใชประโยชนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆเพ่ือพัฒนางาน 
ดานธุรกิจ 

สมรรถนะ (Competency) 
 ความรู 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
 ทักษะ 

1. ใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
 คุณธรรม 

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

ตัวชี้วัด(KPI : Key Performance Indicator) 
1. ผูเรียนอธิบายเกี่ยวกับหลักการระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
2. ผูเรียนสามารถใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
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. ฝกปฏิบัติการใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
3. ใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆได 
4. การสอนทุกครั้งเนนกระบวนการคิดแบบคอมพิวเตอร  โดยใชภาพนิ่ง Power point และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา(Work Assignments) 
 มีกระบวนการกําหนดกรอบความคิด  เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจตามทฤษฎี  และวางแนวปฏิบัติซ่ึงผูเรียนตองดําเนินการใหเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด โดยผูสอนไดวางลําดับการเรียนและลักษณะงานท่ีผูเรียนตองปฏิบัติตามกรอบรายวิชา กลาวคือ อธิบายวิเคราะห กระบวนการ
และขั้นตอนในการใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

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 : การใชระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 18 ครั้ง   72 ชั่วโมง 
 

ที่ หัวขอ 
กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผูเรียน 

1-2 Cloud Computing 

ฟงครูแนะนําการเรียน 
และบรรยาย 
ถึงภาพรวมในการเรียน 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

แสดงความรู
เกี่ยวกับหลักการ
ระบบประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 

3 คุณสมบัติ Cloud Computing 

อธิบาย คุณสมบัติ 
Cloud Computing 

Power Point, 
Computer, 
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

แสดงความรู
เกี่ยวกับหลักการ
ระบบประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 
 

4-5 การใชงาน Cloud Computing 
อธิบาย สาธิตการใชงาน 
Cloud Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ 

6-7 หลักการเลือกใชงาน Cloud Computing 
อธิบาย สาธิตหลักการ
เลือกใชงาน Cloud 
Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบกลุม
เมฆ 

8 มาตรฐานทางเทคนิคของ Cloud Computing 

อธิบาย มาตรฐานทาง
เทคนิคของ Cloud 
Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

แสดงความรู
เกี่ยวกับหลักการ
ระบบประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 

9 
ขอตกลงการใหและการใชบริการ Cloud 
Computing 

อธิบาย ขอตกลงการให
และการใชบริการ 
Cloud Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

แสดงความรู
เกี่ยวกับหลักการ
ระบบประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 

10 การสรางสื่อเอกสาร ดวย Cloud Computing 
อธิบาย สาธิตการสราง
สื่อเอกสาร ดวย Cloud 

Power Point, 
Computer,  

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบ



Computing Sheet-assign สภาพจริง กลุมเมฆ 

11-12 การสรางกําหนดการ ดวย Cloud Computing 
อธิบาย สาธิตการสราง
กําหนดการ ดวย Cloud 
Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ 

13-15 การดําเนินธุรกิจบน Cloud Computing 
อธิบาย สาธิตการดําเนิน
ธุรกิจบน Cloud 
Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ 

16-17 การดําเนินธุรกิจบน Cloud Computing 
อธิบาย สาธิตการดําเนิน
ธุรกิจบน Cloud 
Computing 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีสง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ 

18 การใชงาน Cloud Computing Port-Test 
Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

Port-Test, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใชงานระบบ
ประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ 

 

หมายเหตุ 
รายละเอียดกําหนดการสอน  ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด ในชองกิจกรรม และกระบวน การจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
 C (Construction)  คือ ครูจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
 I (Interaction)  คือ ใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรู 

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

กระบวน การทํางานใหสําเร็จ 
 A (Application)  คือ การจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
    ลงชื่อ......................................................(ผูสอน) 
              (นายรัตชานนท  ปญญาฟู) 


