
 

 

ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :   2204 - 2001  
ช่ือวชิำ :   คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Computer Business)  
จ ำนวน :   2 หน่วยกิต 3  ชัว่โมง  
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ปวช.1  (ชพค.1/1) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) :   ไม่มี 
 
ภำคเรียนที ่(Semester) :   2/2559  
วนั เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :  วนัจนัทร์ 08.20-10.20 น. / วนัองัคาร 13.20-14.20 น. 

ช่ือผู้สอน(Instructor):   นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา  
ทีท่ ำงำน(Office) :  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

โทรศัพท์(Phone) :   094- 7575632  
อเีมล์(E-Mail) :    piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :   จารว ีขาวเจริญ : คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ, 2556. 
แหล่งคว้ำเพิม่เติม (Reference) :    
 -  หอ้งสมุดวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย หอ้งสมุดสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 -  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -  ร้านจ าหน่ายหนงัสือในจงัหวดัเชียงราย 
 -  www.google.co.th/   
 
จุดประสงค์รำยวชิำเพ่ือให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการของระบบธุรกิจ 
 2.  เขา้ใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
 3.  มีเจตคติท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานโดยค านึงถึงจริยธรรมในวชิาชีพ 
 



 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
 1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบธุรกิจ 
 2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเอกสารและการประมวลผลขอ้มูลในระบบงานธุรกิจ 
 3.  วางแผนการใชค้อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ  

การน าคอมพิวเตอร์ช่วยงานดา้นการบญัชีดา้นการเงินดา้นการตลาดดา้นการผลิตและการด าเนินการดา้นทรัพยากรบุคคล 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ทกัษะ 
1. สามารถปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพนัธ์ของเอกสารในระบบงาน ธุรกิจ  
การน าคอมพิวเตอร์ช่วยงานดา้นการบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการผลิตและการด าเนินการ ดา้น
ทรัพยากรบุคคล 

คุณธรรม 
1. ความมีวนิยั– ความรับผดิชอบ 
2. ความซ่ือสัตย ์-ความสนใจใฝ่รู้ – ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานโดยค านึงถึงจริยธรรมในวชิาชีพ 

ตัวช้ีวดั (KPI: Key Performance Indicator)  
1. ผูเ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัหลกัการและบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจไปใชใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีท า 
2. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพนัธ์ของเอกสารในระบบงาน ธุรกิจ  

การน าคอมพิวเตอร์ช่วยงานดา้นการบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการผลิตและการด าเนินการ ดา้นทรัพยากรบุคคลได ้
3. ผูเ้รียนผา่นการประเมินรายวชิาท่ีระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation)  
เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน   100% 

   1. เวลาเรียนการแต่งกายและความประพฤติ   20% 
2. การสืบคน้และรายงานกลุ่ม       20% 
3. เก็บสะสมระหวา่งเรียน     40% 

   4. การสอบประมวลความรู้     20% 

 



 

 

วธีิกำรสอน (Instructional Strategies) 
การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทั้งทางดา้นร่างกายสติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
1. บรรยายและใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้จากหนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office เบ้ืองตน้ 
3. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาวเิคราะห์บทบาทของเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวนั 
4. การสอนทุกคร้ังใชภ้าพน่ิงPowerPoint และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยาย 

 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ใหน้กัศึกษาน าความรู้จากการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รวบรวมเป็นความรู้ สร้างเป็นรายงานกลุ่มละ 1 เล่ม โดย

มีสมาชิกกลุ่มละ 2-3 คน พร้อมน าเสนอรายงาน 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ

คะแนน 

ระดับผลกำร

เรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำร

เรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 

75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 

65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนขั้นต ่ำ 

หมายเหตุ: 1. ผูเ้รียนตอ้งเขา้เรียนไม่นอ้ยกวา่ 80%   2. ผูเ้รียนตอ้งส่งงานไม่นอ้ยกวา่ 60%  3. ผูเ้รียนตอ้งเขา้รับการสอบ

ประเมินความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัทุกชุด 

 

รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอนช่ือวชิำ : คอมพวิเตอร์ในงำนธุรกจิ (Computer Business)  
17 หน่วยกำรเรียน 18 คร้ัง 54 ช่ัวโมง 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

1 

บทท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ 

ฟังครูแนะน าการเรียน และบรรยาย
ถึงภาพรวมเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์: CIP 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนงัสือเรียน 

Pre-Test, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ใชห้อ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ได้
อยา่งถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบ 



 

 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

2 

บทท่ี 2 ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

ฟังครูแนะน าการเรียน และบรรยาย
ถึงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ  : CIP 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน
ตามสภาพ
จริง 

- สืบคน้ขอ้มูล
เพิ่มเติมทาง
อินเทอร์เน็ต 
- ท าแบบฝึกหดั 
ทา้ยบท 

3-5 

บทท่ี 3 เครือข่าย

คอมพิวเตอร์    

ฟังครูแนะน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกหดั 
ทา้ยบท 
 
 

6-8 

บทท่ี 4 การประยกุตใ์ช้

คอมพิวเตอร์ในงาน

ธุรกิจ 

ฟังครูแนะน าการเรียน  
การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนงัสือเรียน 

งานส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกหดั 
ทา้ยบท 

9-10 

บทท่ี 5 แนวคิดใน 

การใชค้อมพิวเตอร์ 

ในงานธุรกิจ 

- ฟังครูแนะน าการเรียน แนวคิดใน
การใชค้อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: 
CIPPA 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนงัสือเรียน 

งานส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบติั 

11-
12 

บทท่ี 6 การจดัการกบั

เอกสารดว้ยโปรแกรม  

Microsoft Word 2010     

- ฟังครูแนะน าการเรียน และสาธิต
การจดัการกบัเอกสารดว้ย
โปรแกรม  Microsoft Word 2010    
: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบติั 
 

13-
15 

บทท่ี 7 การจดัการ 

ดา้นการค านวณดว้ย

โปรแกรม  Microsoft 

Excel 2010    

ฟังครูแนะน าการเรียน การจดัการ
ดา้นกาค านวณดว้ยโปรแกรม  
Microsoft Excel 2010   Microsoft 
Word 2010 : CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบติั 

16-
17 

บทท่ี 8 การน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม  

Microsoft Power Point 

2010    

ฟังครูแนะน าการเรียน การน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม  Microsoft 
Power Point 2010   : CIPPA 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกหดั 



 

 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

18 
 ทดสอบมำตรฐำนรำยวชิำ 

: PPA 
แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ  

 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน ช่ือวชิา :  คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Computer Business)  
ในช่องกิจกรรมและกระบวน การจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมายดงัน้ี 
C (Construction)  คือ ครูจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I (Interaction)  คือ ให้นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล

และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)  คือ จัด กิจกรรมท่ีให้นัก เรียนได้เรียน รู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด 

กระบวนการแกปั้ญหา กระบวน การท างานใหส้ าเร็จ 
A (Application)  คือ การจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 


