
 
 

ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :  3001-2001 
ช่ือวชิำ :  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  (Information Technology for Works) 
จ ำนวน :  3 หน่วยกิต 4 ชัว่โมง  
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) :   ระดบัชั้น ปวส.1 (สบบ.1/4) สาขาวชิาการบญัชี 
  ระดบัชั้น ปวส.2 (สทท.2)    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ระดบัชั้น ปวส.2 (สบต.2)    สาขาวชิาการตลาด 
ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) :   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
 
ภำคเรียนที่ (Semester) :  2/2559     
วนั เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :  วนัศุกร์ 12.20-16.20 น.  
 วนัจนัทร์ 14.20-16.20 / วนัพุธ 12.20-14.20 น. 
 วนัจนัทร์ 16.30-18.30 / วนัพุธ 14.20-16.20 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) :  บุญสืบ  โพธ์ิศรี.  เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรอำชีพ. กรุงเทพฯ :  
 ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ ,  2558. 
แหล่งคว้ำเพิม่เติม (Reference) :  
 -  หอ้งสมุดวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย หอ้งสมุดสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 -  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ
     วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -  ร้านจ าหน่ายหนงัสือในจงัหวดัเชียงราย 
 -  www.google.co.th/   
 



 

จุดประสงค์รำยวชิำ เพ่ือให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบคน้ 

และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน้จดัเก็บคน้คืนส่งผา่นจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศน าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงาน

อาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมและโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูป
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการ

สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศการจดัเก็บคน้คืนส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปใน
การน าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ

โดยใชค้อมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ทกัษะ 

1. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

2. จดัเก็บคน้คืนส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. น าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

คุณธรรม 
มีระเบียบ วินยั กิจนิสัยท่ีดีในการเรียนความมีวินยั– ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์-ความสนใจใฝ่รู้ – ความมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวดั (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผูเ้รียนแสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงาน

อาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรม

ส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

2. ผูเ้รียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจดัเก็บคน้คืนส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงาน
อาชีพน าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปได ้

3. ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินในระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 

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

 
วธีิกำรสอน (Instructional Strategies)  

จดัการเรียน การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 

1. บรรยายและใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน และอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท าเอกสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาวเิคราะห์บทบาทของเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวนั 
4. การสอนทุกคร้ังใชภ้าพน่ิง PowerPoint และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยาย 
5. ทุกสัปดาห์ท่ีเรียนนกัเรียนทุกคนตอ้งไดรั้บความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษคร้ังละอยา่งนอ้ย 5 ค า 
6. ผูเ้รียนทุกคนตอ้งรักษาระเบียบ วนิยั และเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้นกัศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพอยา่งมีกระบวนการก าหนดกรอบ
ความคิดรวบรวมเป็นความรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจตามทฤษฎี และวางแนวปฏิบติัซ่ึงผูเ้รียนตอ้งด าเนินการให้เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด  
 
 
 



 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
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 การเรียนไม่ผ่ำน 

 
รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวชิำ : เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  5 หน่วยการเรียน  18 สัปดาห์ 72  ชัว่โมง 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1-4 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

ฟังครูแนะน าการเรียน  
และบรรยายถึงภาพรวม
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

5-8 ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 

อธิบายเก่ียวกบัระบบ
เครือข่ายและสารสนเทศ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 

PowerPoint, 
Computer, 
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัระบบ
เครือข่ายและ
สารสนเทศ 

9-12 การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 

อธิบายเก่ียวกบัการสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 
และสาธิต 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัการสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศ 

13-15 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป 

อธิบายเก่ียวกบัการ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป พร้อมยกตวัอยา่ง
และสาธิต 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัการ
ประยกุตใ์ช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

16-17 
การน าเสนอและการส่ือสาร
ขอ้มูลสารสนเทศ 

อธิบายเก่ียวกบัโปรแกรม
น าเสนอ พร้อมยกตวัอยา่ง
และสาธิต 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัการใช้
โปรแกรมน าเสนอ 

18 สอบมาตรฐานรายวชิา (Pretest, 
Post Test, Examination) 

ทดสอบมาตรฐานรายวชิา 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

การทดสอบ  

 
 



 
 

หมำยเหตุ 
รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน    
 
ช่ือวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 
 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C  (Construction)   คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)   คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ 
     แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P  (Physical Participation)   คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)   คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด 

     กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จ 
A  (Application)   คือ  การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
 


