
 
 

ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ:  2901 - 9002 
ช่ือวชิำ :   ระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้  
จ ำนวน :   2  หน่วยกิต   3  ชัว่โมง 
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวช.2  (ชทท.2)  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ภำคเรียนที ่(Semester) :   2/2559  
วนั-เวลำที่เรียน(Class Meeting) :  วนัพุธ 08.20 -11.20 น.  
 
ช่ือผู้สอน(Instructor) :  นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา  
ทีท่ ำงำน(Office) :   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์(Phone) :   094-757-5632  
อเีมล์(E-Mail) :   piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน(Text Book) :  

- 
แหล่งค้นคว้ำเพิม่เติม (Reference) :  
     อาณติั  รัตนถิรกุล.ติดตั้งและบริหำร Linux Web Hosting ใช้งำนในองค์กร (ภำคปฏิบัติ). กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2552. 
     พิศาล  พิทยาธุรววิฒัน์.ติดตั้งระบบเครือข่ำย Linux Server ภำคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2555. 
 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 
2. มีทกัษะในการติดตั้งระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้และการใชง้านค าสั่งในระบบปฏิบติัการ 
3. สามารถประยกุตใ์ชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์ ในงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าของระบบปฏิบติัการยนิูกส์ในงานอาชีพ 
5. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมใน

งานอาชีพ 



 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้และหลกัการการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 
2. สั่งงานเพื่อความคุมการท างานระบบปฏิบติัการยนิูกส์ 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยูนิกส์เบ้ืองตน้ การจดัการทรัพยากรของระบบ การใชค้  าสั่ง
แบบ Command Line และ GUI การจัดการ Directory การควบคุมสิทธ์ิผู ้ใช้ การจัดการ Service ในระบบ การติดตั้ ง 
และถอดโปรแกรม การใชง้าน Shell Script การปรับปรุงระบบ การควบคุมระยะไกล 
 
สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 

1. แสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวิธีการติดตั้งใช้งานระบบปฏิบติัการยูนิกส์ การจดัการทรัพยากรของระบบ 
การใช้ค  าสั่งแบบ Command Line และ GUI การจดัการ Directory การควบคุมสิทธ์ิผูใ้ช้ การจดัการ Service  
ในระบบ การติดตั้งและถอดโปรแกรม การใชง้าน Shell Script การปรับปรุงระบบ การควบคุมระยะไกล 
 

 ทกัษะ 
1. สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการยนิูกส์ และใชง้านค าสั่งเพื่อควบคุมการท างานต่างๆ ของระบบปฏิบติัการได ้

 
 คุณธรรม 

1. ความมีวนิยั – ความรับผดิชอบ     
2. ความซ่ือสัตย ์- ความสนใจใฝ่รู้ – ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

ตัวช้ีวดั  (KPI : Key Performance Indicator) 
1. ผูเ้รียนอธิบายวธีิการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ได ้
2. ผูเ้รียนสามารถใชง้านค าสั่งเพื่อควบคุมการท างานระบบปฏิบติัการได ้
3. ผูเ้รียนผา่นการประเมินรายวิชาท่ีระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80  ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด  

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation) 
แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 

   1.  เจตคติ        20% 
2.  ผลงานปฏิบติัระหวา่งภาคเรียน      40% 
3.  สอบปฏิบติัปลายภาคเรียน     20% 
4.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน     20% 

 



 
 

วธีิกำรสอน(Instructional Strategies) 
การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
1. บรรยายและใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน และอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบติัการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยูนิกส์ และการใชง้านค าสั่งเพื่อควบคุมการท างานระบบปฏิบติัการ

ได ้ 
3. การสอนทุกคร้ังเน้นกระบวนการคิดแบบคอมพิวเตอร์  โดยใช้ภาพน่ิง Power point และภาพเคล่ือนไหว 

ประกอบการบรรยาย 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments) 
ให้นกัศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชา ระบบปฏิบติัการยูนิกส์เบ้ืองตน้  อยา่งมีกระบวนการก าหนดกรอบความคิด

รวบรวมเป็นความรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจตามทฤษฎี และวางแนวปฏิบติัซ่ึงผูเ้รียนตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

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 ำหนดกำรสอน ช่ือวชิำ : ระบบปฏิบัติกำรยูนิกส์เบื้องต้น  11 หน่วย   54 ช่ัวโมง 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1-2 
การติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการ 
ยนิูกส์เบ้ืองตน้ 

ฟังครูแนะน าการเรียน 
บรรยายถึงภาพรวมใน
การเรียน อธิบายและ
สาธิตวธีิการติดตั้งใช้
งานระบบปฏิบติัการ 
ยนิูกส์: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัการ
ติดตั้งใชง้าน
ระบบปฏิบติัการ 
ยนิูกส์เบ้ืองตน้ 

3-4 การจดัการทรัพยากรของระบบ 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิต การจดัการ
ทรัพยากรของระบบ 
: CI 

Power Point, 
Computer, Sheet-
assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัการ
จดัการทรัพยากร
ของระบบ 

5 
การใชค้  าสั่งแบบ Command Line 
และ GUI 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิต การใชค้  าสั่ง
แบบ Command Line  
และ GUI: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 

6 การจดัการ Directory 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิตการจดัการ 
Directory 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 

7-8 การควบคุมสิทธ์ิผูใ้ช ้

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิต การควบคุม
สิทธ์ิผูใ้ช ้
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 

9-10 การจดัการ Service ในระบบ 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิต การจดัการ 
Service ในระบบ 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 

11-12 การติดตั้งและถอดโปรแกรม 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิตการติดตั้งและ
ถอดโปรแกรม 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 
 
 



ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

13-14 การใชง้าน Shell Script 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิต การใชง้าน 
Shell Script: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 
 
 
 

15 การปรับปรุงระบบ 

ผู ้ส อนอ ธิ บ า ย แ ล ะ
สา ธิตการป รับป รุ ง
ระบบ 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 

16-17 การควบคุมระยะไกล 

ผูส้อนอธิบายและ
สาธิตการควบคุม
ระยะไกล 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตาม 
ใบงาน 

18 สอบปลายภาค Post-Test    

 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน   
 
ช่ือวชิา : ระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 
 
การจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมายดงัน้ี 
 C (Construction)   คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I (Interaction)   คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)   คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
 A (Application)   คือ  การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
     
 


