
 

 ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชำ :   2700 - 1002 
ชื่อวิชำ :   เครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 
  (Office Equipment in Tourism) 
จ ำนวน :   2 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมง  
 

หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status):  ปวช. 2 สำขำวิชำ กำรโรงแรม 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite):   - 
 

ภำคเรียนที่ (Semester):   1/2562   
วัน เวลำที่เรียน (Class Meeting):   วัน อังคำร เวลำ 08:20 – 11:20 น. 
 

ชื่อผู้สอน (Instructor):   นำยจิรวัฒน์     วงกำ 
ที่ท ำงำน (Office):   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
โทรศัพท์ (Phone):    087-577-7585     
อีเมล์ (E-Mail):   jirawatwongka@gmail.com, pungpungkung_boy20@hotmail.com 
 

หนังสือเรียน (Text Book):         -  
 

แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference):  - ห้องสมุดวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
  - ห้องสมุดแผนกวิชำ สำขำวิชำวิชำกำรท่องเท่ียว วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
  - เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 
  - www.google.co.th 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf


 
จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้ 

1. เข้ำใจหลักกำรและวิธีกำรใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 
2. มีทักษะในกำรใช้และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำน 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนหลังกำรใช้งำนในกำรปฏิบัติงำน 

 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร ข้ันตอนกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอตุสำหกรรม

ท่องเท่ียว 
2. เลือกใช้เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ีทันสมัยและเหมำะสมกับลักษณะงำน 
3. ใช้และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนตำมหลักกำรปฏิบัติงำน 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเท่ียว วิธีกำร ขั้นตอนในกำรใช้ กำร
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนในอุตสำหกรรมท่องเท่ียว ฝึกปฏิบัติกำรใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ีทันสมัยในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

สมรรถนะ (Competency) 
นักเรียนมีควำมรู้อธิบำย/บอก 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรประชุม  
2. จัดกำรประชุม   
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุม 

ทักษะ (Skills) 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะหลักกำรปฏิบัติตนในกำรจัดประชุมได้ 
2. เพื่อใหผู้้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรท ำงำนและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 

คุณธรรม 
1. ควำมมีวินัย   2. ควำมรับผิดชอบ 3. ควำมซื่อสัตย์      4. ควำมสนใจใฝ่รู้       5. ควำมมีมนุษย์สัมพันธ ์
 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator) 
 1.  ผู้เรียนน ำควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักกำรปฏิบัติตนในกำรจัดประชุมไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม 
 2.  ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 3.  ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินรำยวิชำท่ีระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด  
 

 

 

 



 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   

อัตรำส่วน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค  60:40  
ระหว่ำงภำค : 60 
1.  สอบกลำงภำค        20% 
2.  เก็บสะสมระหว่ำงเรียน          40% 
ปลำยภำค : 40  
1.  สอบประมวลควำมรู้ภำคทฤษฎี         20% 

  2.  เจตคติ (เวลำเรียน กำรแต่งกำย และควำมประพฤติ งำนท่ีมอบหมำย)  20% 
 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies) 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้

ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ สังคม และอำรมณ์ ดังนี้ 
1. บรรยำยและให้นักเรียนท ำกำรค้นคว้ำจำกหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกจ ำแนกเกี่ยวกับประเภทและองค์ประกอบของศิลปกรรมไทย 
3. มอบหมำยงำนให้นักเรียนวิเครำะห์ประเภทและลักษณะของกำรจัดประชุม 
4. สถำนกำรณ์จ ำลองให้นักเรียนน ำเสนอ ประเภทลักษณะ และควำมส ำคัญของหลักกำรปฏิบัติตนในกำรจัดประชุม 
      ได้ 
5. กำรสอนทุกครั้งใช้ภำพนิ่ง Power point และภำพเคล่ือนไหว ประกอบกำรบรรยำย 

 

กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้นักเรียนน ำควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับหลักกำรจัดประชุมมำใช้ประกอบกำรกำรค้นหำข้อมูลจำกหนังสือและอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติมเพื่อให้ปฏิบัติกำรจัดกำรประชุม (ด ำเนินกำรจัดประชุมในสัปดำห์ท่ี 16 และ 17) 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย  ระดับคะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 กำรเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 กำรเรียนพอใช ้
75 - 79 3.5 กำรเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 กำรเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 กำรเรียนดี  50 - 54 1.0 กำรเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 กำรเรียนดีพอใช ้  0 - 49 0 กำรเรียนไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : เครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเท่ียว (Office Equipment in Tourism)

เรียน 18 ครั้ง 54 ช่ัวโมง 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1 1. ควำมส ำคัญของเครื่องใช้ 
ส ำนักงำน 
2. จุดประสงค์รำยวิชำ 
สมรรถนะรำยวิชำ ค ำอธิบำย
รำยวิชำ 
3. กำรวัดผลและกำรประ 
เมินผล 
4. กำรปฏิบัติตนในกำรเรียน 

- ฟังครูแนะน ำกำรเรียน 
และบรรยำยถึงควำม 
ส ำคัญของเครื่องใช้ 
ส ำนักงำน, จุดประสงค์
รำยวิชำ สมรรถนะ
รำยวิชำ ค ำอธิบำย
รำยวิชำ, กำรวัดผลและ
กำรประเมินผลและกำร
ปฏิบัติตนในกำรเรียน 
 

- Power Point  
 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 

1. ตระหนักและเห็น 
ควำมส ำคัญของกำร
ใช้เครื่องใช้ส ำนักงำน 
2. บอกจุดประสงค์
รำยวิชำ สมรรถนะ
รำยวิชำและค ำ 
อธิบำยรำยวิชำได้ 
3. อธิบำยเรื่องกำร
ประเมินผลได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติในกำรเรียน 
และศึกษำวิชำกำรใช้
เครื่องใช้ส ำนักงำนใน
สถำนกำรณ์ ต่ำงๆ 
ได้หมำะสม 
 

2 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 
1. ควำมหมำยและควำม 
ส ำคัญของเครื่องใช้
ส ำนักงำน 
2. วัตถุประสงค์ในกำรใช้ 
เครื่องใช้ส ำนักงำน 
3. ประโยชน์ของเครื่องใช้ 
ส ำนักงำน 
4. กำรจัดประเภทของ
เครื่องใช้ส ำนักงำน 
5. ประเภทของเครื่องใช้
ส ำนักงำน 
6. หลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำเลือกเครื่องใช้ 
 

 - Power Point  
-  

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
  
 

1. บอกควำมหมำย
และควำมส ำคัญของ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนได้ 
2. บอกวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เครื่องใช้
ส ำนักงำนได้ 
3. บอกประโยชน์ของ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนได้ 
4. อธิบำยกำรจัดประ 
เภทของเครื่องใช้
ส ำนักงำนได้ 
5. อธิบำยประเภท
ของเครื่องใช้
ส ำนักงำนได้ 



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 ส ำนักงำน 
7. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ัวไป 

   6. อธิบำยหลักเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำเลือก 
เครื่องใช้ส ำนักงำนได้ 
7. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำ
เครื่องใช้ส ำนักงำน
โดยท่ัวๆ ไปได้ 

3 
- 
4 

เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 
1. ประวัติและวิวัฒนำกำร
ของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 
2. ประเภทของวัสดุท่ีใช้กับ 
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 
3. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 
4. ส่วนประกอบต่ำงๆ ของ 
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 
5. วิธีกำรใช้เครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้ำ 

 - Power Point  
 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
 

1. บอกประวัติและ 
วิวัฒนำกำรของเครื่อง 
พิมพ์ดีดไฟฟ้ำได้ 
2. บอกประเภทของ
วัสดุท่ีใช้กับเครื่อง 
พิมพ์ดีดไฟฟ้ำได้ 
3. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่อง 
พิมพ์ดีดไฟฟ้ำได้ 
4. บอกส่วนประกอบ
ของเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้ำแต่ละชนิดได้ 
5. อธิบำยข้ันตอนและ
วิธีกำรใช้เครื่องพิมพ์
ดีดไฟฟ้ำแต่ละชนิดได้ 
6. ใช้เครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้ำได้ถูกต้อง 

5 
- 
6 

เคร่ืองค ำนวณ 
1. ประวัติและวิวัฒนำกำร
ของเครื่องค ำนวณ 
2. ประเภทของเครื่อง
ค ำนวณ 
3. หลักเกณฑ์และข้อควร
ปฏิบัติในกำรใช้เครื่อง
ค ำนวณ 
4. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ  

 - Power Point  
- แบบทดสอบ
เก็บคะแนนครั้ง 
ท่ี 2 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
- ทดสอบเก็บ
คะแนนครั้ง 
ท่ี 2 

1. บอกประวัติและ 
วิวัฒนำกำรของ 
เครื่องค ำนวณได้ 
2. บอกประเภทของ 
เครื่องค ำนวณได้ 
3. อธิบำยหลักเกณฑ์
และข้อควรปฏิบัติใน
กำรใช้เครื่องค ำนวณ
ได้ 



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 เครื่องค ำนวณ 
5. ส่วนประกอบต่ำงๆ ของ 
เครื่องค ำนวณอิเล็กทรอนิกส์ 
6. กำรบวกและกำรลบเลข 
(Addition & Subtraction) 

   4. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่อง
ค ำนวณได้ 
5. อธิบำยส่วนประ 
กอบต่ำงๆ ของเครื่อง
ค ำนวณอิเล็กทรอนิกส์
ได้ถูกต้อง 
6. อธบิำยวิธกีำรใช้
แป้นบวกและแป้นลบ
ได้ 
7. ใช้แป้นบวกและ
แป้นลบได้ถูกต้อง 
รวดเร็วและแม่นย ำ 
8. สำมำรถค ำนวณ 
เลขได้โดยกำรบวก 
และกำรลบเลขได้
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
แม่นย ำ 

7 
- 
8 

เคร่ืองค ำนวณ (ต่อ) 
1. กำรใช้แป้นรวมย่อย 
2. กำรใช้แป้นพิมพ์เลขรหัส 
3. กำรคูณและกำรหำรเลข 
4. กำรคิดส่วนลด กำร
ค ำนวณ ผลก ำไร และรำคำ
สุทธิ 
5. กำรคิดรำคำสินค้ำและ
เงินทอน 

 - Power Point  
 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
 

1. อธิบำยวิธกีำรใช้
แป้นรวมย่อยและ
แป้นพิมพ์เลขรหัสได้ 
2. ใช้แป้นรวมย่อย 
และใช้แป้นพิมพ์เลข
รหัสได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
และแม่นย ำ 
3. อธิบำยวิธกีำรใช้
แป้นคูณและแป้นหำร
ได้ 
4. ใช้แป้นคูณ และ
แป้นหำรได้ถูกต้อง 
รวดเร็วและแม่นย ำ 
5. อธิบำยวิธีกำรคิด
ส่วนลด กำรค ำนวณ 



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

     ผลก ำไรและรำคำสุทธิ
ได้ 
6. สำมำรถค ำนวณหำ 
ผลลัพธ์ยอดเงินใน 
ใบก ำกับสินค้ำ ส่วนลด 
ก ำไร รำคำขำยสุทธิ 
คิดรำคำสินค้ำและเงิน
ทอนได้ ถูกต้อง 
รวดเร็วและแม่นย ำ 
 

9 สอบวัดผลกลำงภำค 
10 
- 

11 

เคร่ืองบันทึกเงินสด 
1. ควำมส ำคัญของเครื่อง
บันทึกเงินสด 
2. ประโยชน์ของเครื่อง
บันทึกเงินสด 
3. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องบันทึกเงินสด 
4. ส่วนประกอบของเครื่อง 
บันทึกเงินสด 
5. ขัน้ตอนและวิธีกำรใช้
เครื่องบันทึกเงินสด 

 - Power Point  
-  แบบทดสอบ
ระหว่ำงภำค 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
- ทดสอบเก็บ
คะแนน
ระหว่ำงภำค 

1. อธิบำยควำมส ำคัญ 
ของเครื่องบันทึกเงิน
สดได้ 
2. บอกประโยชน์ของ 
เครื่องบันทึกเงินสดได้ 
3. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่อง
บันทึกเงินสดได้ 
4. อธิบำยส่วนประ 
กอบของเครื่องบันทึก
เงินสดได้ 
5. อธิบำยหน้ำท่ีกำร 
ท ำงำนของปุ่มต่ำงๆ 
บนเครื่องบันทึกเงิน 
สดได้ 
6. อธิบำยขัน้ตอนและ 
วิธีกำรใช้เครื่องบันทึก 
เงินสดได้ 
7. ใช้เครื่องบันทึกเงิน
สดได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
และแม่นยำ 
 



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

12 
- 

13 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1. ประวัติและวิวัฒนำกำร
ของคอมพิวเตอร์ 
2. ควำมส ำคัญของคอมพิว 
เตอร์ 
3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
4. ประโยชน์ของคอมพิว 
เตอร์ 
5. ส่วนประกอบของคอมพิว 
เตอร์ 
6. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์ 
7. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง 
8. ขัน้ตอนและวิธีกำรใช้
คอมพิวเตอร์ 

 - Power Point  
 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
 

1. บอกประวัติและ 
วิวัฒนำกำรของคอม 
พิวเตอร์ได้ 
2. อธิบำยถึงควำม 
ส ำคัญของคอมพิว 
เตอร์ได้ 
3. บอกประเภทของ 
คอมพิวเตอร์ได้ 
4. บอกประโยชน์ของ 
คอมพิวเตอร์ได้ 
5. อธิบำยส่วนประ 
กอบของคอมพิวเตอร์
ได้ 
6. อธิบำยส่วนประ 
กอบของเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ี
ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ 
7. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำคอม 
พิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงได้ 
8. อธิบำยข้ันตอนและ
วิธีกำรใช้คอมพิวเตอร์
ได้ 
9. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
ถูกต้อง 

14 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
1. ประวัติและวิวัฒนำกำร
ของเครื่องถ่ำยเอกสำร 
2. ควำมส ำคัญของเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร 
3. ประเภทของเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

 - Power Point  
 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
 

1. บอกประวัติและ 
วิวัฒนำกำรของเครื่อง
ถ่ำยเอกสำรได้ 
2. อธิบำยควำมส ำคัญ 
ของเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ได้ 
3. บอกประเภทของ  



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 4. ประโยชน์ของเครื่องถ่ำย 
เอกสำร 
5. หลักเกณฑ์และข้อควร
ปฏิบัติในกำรใช้เครื่องถ่ำย
เอกสำร 
6. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องถ่ำยเอกสำร 
7. ส่วนประกอบของเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร 
8. ขัน้ตอนและวิธีกำรใช้ 
เครื่องถ่ำยเอกสำร 

   เครื่องถ่ำยเอกสำรได้ 
4. บอกประโยชน์ของ 
เครื่องถ่ำยเอกสำรได้ 
5. อธิบำยหลักเกณฑ์
และข้อควรปฏิบัติใน
กำรใช้เครื่องถ่ำย
เอกสำรได้ 
6. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่อง
ถ่ำยเอกสำรได้ 
7. อธิบำยส่วนประ 
กอบของเครื่องถ่ำย
เอกสำรได้ 
8. อธิบำยข้ันตอนและ
วิธีกำรใช้งำนเครื่อง
ถ่ำยเอกสำรได้ 
9. ใช้เครื่องถ่ำย
เอกสำรได้ถูกต้องตำม
หลัก วิธีกำรและตำม
ข้อก ำหนดของกิจกำร
ได้ 

15 เคร่ืองอัดส ำเนำระบบดิจตัิล
1. ควำมส ำคัญของเครื่องอัด
ส ำเนำระบบดิจิตัล 
2. ประโยชน์ของเครื่องอัด
ส ำเนำระบบดิจิตัล 
3. ประเภทของวัสดุท่ีใช้กับ 
เครื่องอัดส ำเนำระบบดิจิตัล 
4. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องอัดส ำเนำระบบดิจิตัล 
5. ส่วนประกอบของเครื่อง
อัดส ำเนำระบบดิจิตัล 
6. ขั้นตอนและวิธีกำรใช้ 

 - Power Point  
- แบบทดสอบ
เก็บคะแนนครั้ง 
ท่ี 3 

- ประเมินตำม
สภำพจริง 
- ทดสอบเก็บ
คะแนนครั้ง 
ท่ี 3 

1. บอกควำมส ำคัญ
ของเครื่องอัดส ำเนำ
ระบบดิจิตัลได้ 
2. บอกประโยชน์ของ 
เครื่องอัดส ำเนำระบบ 
ดิจิตัลได้ 
3. บอกประเภทของ
วัสดุท่ีใช้กับเครื่องอัด
ส ำเนำระบบดิจิตัลได้ 
4. อธิบำยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่อง
อัดส ำเนำระบบดิจิตัล 



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 เครื่องอัดส ำเนำระบบดิจิตัล    ได้ 
5. อธิบำยส่วนประ 
กอบของเครื่องอัด
ส ำเนำระบบดิจิตัลได้ 
6. อธิบำยข้ันตอน
และวิธีกำรใช้เครื่อง
อัดส ำเนำระบบดิจิตัล
ได้ 
7. ใช้เครื่องอัดส ำเนำ 
ระบบดิจิตัลได้ 

16 เคร่ืองโทรศัพท์ 
1. ประวัติและวิวัฒนำกำร 
ของโทรศัพท์ 
2. ระบบโทรศัพท์ 
3. หลักในกำรใช้โทรศัพท์ 
4. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องโทรศัพท์ 
5. ส่วนประกอบต่ำงๆ ของ 
เครื่องโทรศัพท์ 
เคร่ืองโทรสำร 
1. ควำมส ำคัญของเครื่อง 
โทรสำร 
2. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
เครื่องโทรสำร 
3. ส่วนประกอบของเครื่อง 
โทรสำร 
4. วิธีกำรใช้เครื่องโทรสำร 

  - ประเมินตำม
สภำพจริง 

1. บอกประวัติและ
วิวัฒนำกำรของ
โทรศัพท์ได้ 
2. บอกระบบ
โทรศัพท์ได้ 
3. บอกหลักในกำรใช้
โทรศัพท์ได้ 
4. อธิบำยวิธีดูและ
บ ำรุงรักษำเครื่อง 
โทรศัพท์ได้ 
5. อธิบำยส่วนประ 
กอบต่ำงๆ ของเครื่อง 
โทรศัพท์ได้ 
6. บอกวิธีกำรใช้ 
เครื่องโทรศัพท์เพื่อ
กำรติดต่อท้ังภำยใน
และภำยนอก
ส ำนักงำนได้ 
7. บอกควำมส ำคัญ
ของเครื่องโทรสำรได้ 
8. บอกวิธีกำรดูและ
บ ำรุงรักษำเครื่องสำร
ได้ 



 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

     9. อธิบำยส่วนประ 
กอบของเครื่อง 
โทรสำรได้ 
10. อธิบำยวิธีกำรใช้ 
เครื่องโทรสำรได้ 
11. ใช้เครื่องโทรสำร
ได้ถูกต้อง 

17 1. สรุปสำระส ำคัญของเนื้อ 
หำในรำยวิชำกำรใช้เครื่องใช้ 
ส ำนักงำนในอุตำหกรรม
ท่องเท่ียว 
2. สรุปคะแนนระหว่ำงเรียน 
3. อภปิรำย ซักถำมปญัหำ 
และข้อสงสัย 
4. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

  - ประเมินตำม
สภำพจริง 

1. ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของกำร
ใช้เครื่องใช้ส ำนักงำน 
2. บอกสำระกำร
เรียนรู้และผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังได้ 

18 สอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
(Post Test, Examination) 

ทดสอบมำตรฐำน
รำยวิชำ : PPA 

แบบทดสอบ กำรทดสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำรประ 
เมินผลตำมท่ีก ำหนด 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
 

ช่ือวิชำ : เครื่องใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเท่ียว (Office Equipment in Tourism) 
 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (CIPPA Model) มีควำมหมำย ดังนี้ 
C  (Construction)   คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีโอกำสสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)   คือ  ผู้เรียนท ำกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้มีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับบุคคล และ 
     แหล่งควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่ำงกำย 
P  (Process Learning)   คือ  จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนกำรต่ำง ๆ เช่นกระบวนกำรคิด 

     กระบวนกำรแก้ปัญหำกระบวนกำรท ำงำนให้เกิดผลส ำเร็จ 
A  (Application)   คือ  กำรจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 
 



 

รำยกำรตรวจสอบ และอนุญำตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญำตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ…………………………………………………….. 

 (นำงพิมพ์ณดำ  นนประสำท) 
        หัวหน้ำแผนกวิชำกำรโรงแรม 
  ................../.........................../........................ 

 
 เห็นควรอนุญำตให้ใช้สอนได้ 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ………………………………………………………….. 

     (ดร. ศรำกร    บุญปถัมภ์) 
                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
             ................../......................../........................ 
 
 เห็นควรอนุญำตให้ใช้สอนได้ 
 อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ………………………………………………………….. 
          (นำยปริวิชญ์   ไชยประเสริฐ) 
                           ผู้อ ำนวยกำร 
            ................../........................../.......................



 
 

 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
วิชำ เคร่ืองใช้ส ำนักงำนในงำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

รหัส 2701 - 1005 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 

ประเภทวิชำ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรโรงแรม   
 
 
 
 

จัดท ำโดย 

นำยจิรวัฒน์ วงกำ 
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