
 

 

 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2001 - 2001 ชื่อวิชำ : คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ จ ำนวน :  2  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ชพค.1/1 และ 1/2 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ชทท.1 (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ควำมรู้พื้นฐำน(Pre-requisite) : - 
ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2560  
วัน-เวลำที่เรียน(Class Meeting) : วันอังคาร (คาบ3, คาบ 5-8), วันพธุ (คาบ 1-2), วันพฤหัสบดี (คาบ 5-6) 

ชื่อผู้สอน(Instructor) : นำงสำวปิยมำส  แก้วอินตำ ที่ท ำงำน(Office) : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ต ำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  วุฒิกำรศึกษำ : บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
โทรศัพท์(Phone) : 09-4757-5632 อีเมล์(E-Mail) : piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :  มนัสชัย กีรติผจญ และ เมธาสิทธิ์  ต่อภัคชยานันท์, คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพื่องำน  
                                    อำชีพ. นนทบุรี : เอมพันธ์, 2556. 
แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference) :  https://sites.google.com/site/wacsunisa/hna-raek/wicha-khxmphiwtexr- 

                                  pheux-ngan-xachiph 
   
จุดประสงค์รำยวิชำ เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปตาม
ลักษณะงานอาชีพ  

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
1. ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
2. ใช้งานการบ ารุงรักษา Tablet  
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ใช้งานระบบปฏิบัติการ  
5. ใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 2010  
6. ใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010  
7. ใช้โปรแกรมนาเสนอข้อมูล Microsoft Power Point 2010  
8. ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ  
9. ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต  
10.  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows 
หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือจัดท าเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางท าการเพ่ือการค านวณ 
ในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป อ่ืนๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้
อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม
และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 

สมรรถนะ (Competency)  
ควำมรู้ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม
ส าเร็จรูป  และอินเทอร์เน็ตเพื่ออาชีพ 

ทักษะ 
1. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
3. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
4. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

คุณธรรม 
1. ความมีวินัย– ความรับผิดชอบ 
2. ความซื่อสัตย์ -ความสนใจใฝ่รู้ - ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI: Key Performance Indicator)  
1. ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Office ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ท า 
2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ การน าเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ประมวลผล ของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation)  
เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน    100% 

   1. จิตพิสัย (เวลาเรียนการแต่งกายและความประพฤติ)   20% 
2. การสอบประมวลความรู้กลางภาค     20% 
3. ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคเรียน    40% 

   4. การสอบประมวลความรู้ปลายภาค     20% 
วิธีกำรสอน (Instructional Strategies) 

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านร่างกายสติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 

1. บรรยายและให้นักศึกษาท าการค้นคว้าจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
4. การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่ง PowerPoint และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย 

 
 



 

 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้นักศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ รวบรวมเป็นความรู้ สร้างเป็นรายงาน 

กลุ่มละ 1 เล่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 2-3 คน พร้อมน าเสนอรายงาน 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 
ระดับ

คะแนน 
ระดับผลกำร

เรียน 
ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำร

เรียน 
ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  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 การเรียนขั้นต่ ำ 

หมายเหตุ: 1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80%   2. ผู้เรียนต้องส่งงานไม่น้อยกว่า 60%  3. ผู้เรียนต้องเข้ารับการสอบ
ประเมินความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทุกชุด 

 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอนชื่อวิชำ : คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ 17 หน่วยกำรเรียน 18 ครั้ง 54 ชั่วโมง 
 

ที ่ หัวข้อ 
กิจกรรม 

และกระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1-2 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ฟังครูแนะน าการเรียน และ
บรรยายถึงคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

3 ระบบปฏิบัติการ  
บรรยายถึงความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ : 
CIP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ท าแบบฝึกหัด 

4-5 
การใช้โปรแกรมประมวลผล
ค า Microsoft Office Word 
2010  

- บรรยายถึงการใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลค า 
Microsoft Word 2010 : 
CIPPA 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Microsoft Word 
2010: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบัติ 

6-7 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า Microsoft 
office Word 2010 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Microsoft office 
Word 2010: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 
 

ท าแบบฝึกปฏิบัติ 



 

 

ที ่ หัวข้อ 
กิจกรรม 

และกระบวนกำรสอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

8-9 
การใช้โปรแกรมตารางงาน 
Microsoft Office Excel 
2010  

- บรรยายถึงการใช้งาน
โปรแกรมตารางงาน 
Microsoft Office Excel 
2010  : CIPPA 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Microsoft Office 
Excel 2010: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนังสือเรียน 

งานส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบัติ 

10-
11 

การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ตารางงาน Microsoft 
Office Excel 2010 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Microsoft Office 
Excel 2010: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer,
หนังสือเรียน 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบัติ 

12-
13 

การใช้โปรแกรมน าเสนอ
ข้อมูล Microsoft 
PowerPoint 2010  

- บรรยายถึงการใช้งาน
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
Microsoft PowerPoint 
2010: CIPPA 
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบัติ 

14-
15 

การประยุกต์ใช้โปรแกรม
น าเสนอข้อมูล Microsoft 
Office PowerPoint 2010  

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010: CIPPA 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ท าแบบฝึกปฏิบัติ 

16 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต  

ศึกษาเรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต : CIP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเตอร์เน็ต 

17 สังคมออนไลน์  

ศึกษาเรื่อง สังคมออนไลน์  
: CIP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

การตอบ
ค าถาม, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเตอร์เน็ต 

18 
สอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
(Pretest, Post Test, 
Examination) 

ทดสอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ  

 

 



 

 

หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ในช่องกิจกรรมและกระบวน การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
C (Construction)  คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction)  คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่ง

ความรู้ที่หลากหลาย 
P (Physical Participation)  คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการ

แก้ปัญหา กระบวน การท างานให้ส าเร็จ 
A (Application)  คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

วชิำคอมพวิเตอร์และสำรสนเทศเพ่ืองำนอำชีพ รหัส 2001 2001 

หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพ พุทธศักรำช 2556 

สำขำวชิำคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

ประเภทวิชำพำณชิยกรรม 

 

จัดท ำโดย 

 

นำงสำวปิยมำส  แก้วอนิตำ 

 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 

ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 

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

