ประเภทวิชา
สาขาวิชา
รหัส
หลักสู ตร

พาณิชยกรรม.
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
21105
อินเตอร์ เน็ตและการสร้ างเว็บไซต์
Internet and Website Creation

หลักสู ตร 200 ชั่วโมง

จุดประสงค์ หลักสู ตร เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบตั ิการ การใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่องานธุ รกิจและการ
สร้างเว็บไซต์
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบตั ิการของ
คอมพิวเตอร์ สื บค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์
3. มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยในการทางานอย่างเป็ นระบบด้วยความ
อดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
4. สามารถนาความรู ้หรื อทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวันหรื อการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสู ตร
ใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์ สื บค้น
ข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกาหนด
รายชื่ อวิชาที่สอน
รหัสวิชา 21105-01
รหัสวิชา 21105-02
รหัสวิชา 21105-03

ชื่อวิชาระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น
ชื่อวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ชื่อวิชาการสร้างเว็บไซต์

20
90
90

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

รหัสวิชา 21105-01
วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 20 ชั่วโมง
(ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
(ทฤษฎี 1 หน่ วยกิต ปฏิบัติ - หน่ วยกิต รวม 1 หน่ วยกิต)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
2. มีความรู ้เกี่ยวกับการทางานของโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการบนเครื่ องแม่ข่าย เครื่ องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา
3. มีทกั ษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบตั ิการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิต้ ี
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
5. สามารถนาความรู ้หรื อทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวันหรื อการประกอบอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลักการทางานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
สื่ อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสาคัญของระบบปฏิบตั ิการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบตั ิการต่างๆ การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิต้ ี
ปฏิบตั ิใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมยูทิลิต้ ี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลักการทางานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อ
พ่วง สื่ อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสาคัญของระบบปฏิบตั ิการ ประเภทของโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ
การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบตั ิการต่างๆ การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
เบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิต้ ี
หัวข้อวิชา/งานที่สอน
1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบตั ิการ
2. การจัดการหน้าจอ (Desktop) ของระบบปฏิบตั ิการ
3. การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ (Windows Explorer)
4. การใช้งานแผงควบคุม (Control Panel) ของระบบปฏิบตั ิการ
5. การใช้งานกลุ่มโปรแกรมเสริ ม (Accessories)
แผนการสอนรายวิชา

หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

เนื้อหาสาระ

1. องค์ประกอบ แสดงความรู ้
1. ความหมายและความสาคัญ
พื้นฐานของระบบ เกี่ยวกับหลักการ ของระบบคอมพิวเตอร์และ
ปฏิบตั ิการ
พื้นฐานของระบบ ระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์และ 2. ความรู ้เบื้องต้นเรื่ อง
ระบบปฏิบตั ิการ ฮาร์ดแวร์
และความรู ้เบื้องต้นเรื่ อง
ซอฟต์แวร์
3. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ(Operation
System)

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล
1. อธิบาย
2. สื่ อมัลติมีเดีย
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์
4. เครื่ องฉายภาพ

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
2

หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

2. การจัดการ
ใช้เครื่ องมือ
หน้าจอ (Desktop) ปรับแต่งหน้าจอ
ของระบบ
ตามหลักวิธีการ
ปฏิบตั ิการ

3. การจัดการ
ไฟล์และ
โฟลเดอร์
(Windows
Explorer)

ใช้เครื่ องมือ
จัดการไฟล์และ
โฟลเดอร์ตาม
หลักวิธีการ

4. การใช้งานแผง ใช้เครื่ องมือจัดการ
ควบคุม (Control แผงควบคุม
Panel) ของระบบ ตามหลักวิธีการ
ปฏิบตั ิการ

เนื้อหาสาระ
1. การปรับแต่งเดสก์ทอปของ
ระบบปฏิบตั ิการ
2. การจัดการไอคอนบน
เดสก์ทอป
3. การปรับแต่งการแสดงผล
(Settings)
4. การปรับแต่งทาสก์บาร์
(Taskbar)
5. การปรับแต่งเมนู
6. การใช้งาน Gadgets
1. การแสดงผลไอคอนของ
ไฟล์และโฟลเดอร์
2. การจัดเรี ยงไฟล์และ
โฟลเดอร์
3. การใช้งานคาสั่งต่างๆ เช่น
การสร้างโฟลเดอร์ การคัดลอก
และย้าย การเปลี่ยนชื่อ การลบ
เป็ นต้น

1. การจัดการกับภาษาของ
ระบบปฏิบตั ิการ
2. การปรับแต่งโซนเวลา
3. การตั้งค่าให้กบั คียบ์ อร์ด
4. การปรับแต่งเมาส์ (Mouse)
5. การติดตั้งเครื่ องพิมพ์
(Printer)
6. การจัดการผูใ้ ช้ดว้ ย User
Account
5. การใช้งานกลุ่ม ใช้เครื่ องมือ
1. การเปิ ดใช้งานโปรแกรม
โปรแกรมเสริ ม จัดการโปรแกรม เสริ มต่างๆ เช่น โปรแกรม
(Accessories)
เครื่ องคิดเลข โปรแกรมพิมพ์

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ

3

1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ

6

1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ

6

1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ

3

หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ
เสริ มต่างๆตาม
หลักวิธีการ

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล

เนื้อหาสาระ
เอกสาร โปรแกรมวาดภาพ
โปรแกรมจับภาพ โปรแกรมดู
หนังฟังเพลง เป็ นต้น
รวม

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
20

รหัสวิชา 21105-02
วิชาอินเตอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจ 90 ชั่วโมง
(ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 72 ชั่วโมง)
(ทฤษฎี 1 หน่ วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่ วยกิต รวม 3 หน่ วยกิต)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network)
2. การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้ เกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์ เน็ตในธุ รกิจ การค้นหาข้อมูล
การรับ-ส่ งข้อมูล การใช้บริ การที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ การป้ องกันและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริ ยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ปฏิบตั ิใช้งานโปรแกรมสาหรับการออนไลน์ งานค้นหาข้อมูล งานรับ-ส่งข้อมูลและงานกาจัดไวรัส
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกิจการค้นหา
ข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริ การที่มีอยูใ่ นสังคมออนไลน์
โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่ วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรี ยนรู ้ผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต การป้องกันและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หัวข้อวิชา/งานที่สอน
1. ความรู ้พ้นื ฐานและองค์ประกอบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
2. การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริ การ World Wide Web
3. การใช้บริ การ Electronic Mail
4. การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต

5. การใช้สังคมออนไลน์ (Social Network)
6. การ Upload และ Download และข้อมูล
7. การทาธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
แผนการสอนรายวิชา
หัวข้อวิชา/งาน
1. ความรู ้พ้นื ฐาน
และองค์ประกอบ
โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต

2. การเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตและ
การเข้าใช้บริ การ
World Wide
Web
3. การใช้บริ การ
Electronic Mail

4. การค้นหาข้อมูล
และสารสนเทศ
บนอินเตอร์เน็ต

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล
แสดงความรู ้
อธิบายเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐาน 1. อธิบาย
เกี่ยวกับหลักการ และองค์ประกอบของโครงข่าย 2. สาธิต
ใช้สังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
(Social Network)
4. สื่ อมัลติมีเดีย
เพื่องานธุรกิจ
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
ใช้คาสั่ง เครื่ องมือ การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
1. อธิบาย
เพื่อเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้
2. สาธิต
ระบบอินเตอร์เน็ต บริ การ Free Mail การรับ-ส่ง 3. ฝึ กปฏิบตั ิ
ตอบกลับและส่งต่อจดหมาย 4. สื่ อมัลติมีเดีย
อิเล็กทรอนิกส์
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
7. ปฏิบตั ิตามใบงาน
ใช้คาสั่ง
การใช้บริ การ Electronic Mail 1. อธิบาย
เครื่ องมือเพื่อเข้า
2. สาธิต
ใช้ Electronic
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
Mail
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
7. ปฏิบตั ิตามใบงาน
ใช้คาสั่ง
การค้นหาข้อมูลและ
1. อธิบาย
เครื่ องมือเพื่อ
สารสนเทศ
2. สาธิต
ค้นหาข้อมูลและ ทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Web 3. ฝึ กปฏิบตั ิ
สารสนเทศ
และ Search Engine
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
สมรรถนะ

เนื้อหาสาระ

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
3

6

15

18

หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

5. การใช้สังคม ใช้คาสั่ง
ออนไลน์ (Social เครื่ องมือเพื่อเข้า
Network)
ใช้งานสังคม
ออนไลน์

เนื้อหาสาระ

การสมัครและใช้งานสังคม
ออนไลน์ เช่น Face Book,
Twitter, Skype

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล
6. เครื่ องฉายภาพ
7. ปฏิบตั ิตามใบงาน
1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
7. ปฏิบตั ิตามใบงาน

6. การ Upload และ ใช้คาสั่ง เครื่ องมือ การ Upload/ Download ข้อมูล 1. อธิบาย
Download และ
เพื่อการ Upload/
บนอินเตอร์เน็ต
2. สาธิต
ข้อมูล
Download ข้อมูล
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
7. ปฏิบตั ิตามใบงาน
7. การทาธุรกิจ ใช้คาสั่ง
การทางานธุรกิจบนเครื อข่าย 1. อธิบาย
บนอินเตอร์เน็ต เครื่ องมือเพื่อทา อินเตอร์เน็ต
2. สาธิต
(E-Commerce)
ธุรกิจบน
(E-Commerce)
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
อินเตอร์เน็ต
4. สื่ อมัลติมีเดีย
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องฉายภาพ
7. ปฏิบตั ิตามใบงาน
รวม

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

18

18

12

90

รหัสวิชา 21105 - 03
วิชาการสร้ างเว็บไซต์ 90 ชั่วโมง
(ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 72 ชั่วโมง)
(ทฤษฎี 1 หน่ วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่ วยกิต รวม 3 หน่ วยกิต)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรื อกระบวนการใช้เครื่ องมือการสร้างเว็บไซต์
3. ออกแบบและกาหนดส่วนประกอบที่จาเป็ นของเว็บเพจ
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสร้างเว็บไซต์
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
6. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
7. สร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรม CMS
8. ประยุกต์แก้ไขจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป นาไปใช้งานในรู ปแบบโครงสร้างที่ตอ้ งการ
9. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และนาโปรแกรมไปใช้ในสิ่ งที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์ การออกแบบ
เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปหรื อโปรแกรมระบบ CMS (Content
Management System) การทดสอบการทางานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์ จัดรู ปแบบ Style sheet และธีม
(Theme) จัดเก็บสารองข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถโปรโมท ระบบ SEO ได้อย่างถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็จรู ปหรื อโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการ
ทางานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์
ปฏิบตั ิติดตั้งโปรแกรมลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ จัดรู ปแบบ Style sheet และธีม สร้าง
เว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปหรื อโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) ทดสอบ
การทางานของเว็บไซต์ Upload เว็บไซต์ และโปรโมทระบบ SEO ให้เป็ นที่รู้จกั
หัวข้อวิชา/งานที่สอน
1. กระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์
2. โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาและการสร้างเว็บไซต์
3. การออกแบบและกาหนดส่วนประกอบของเว็บเพจ
4. การใช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสร้างเว็บไซต์
5. การติดตั้งและอับโหลด (Upload) เว็บไซต์

6. การบริ หารจัดการเว็บไซต์
แผนการสอนรายวิชา
หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

เนื้อหาสาระ

1. กระบวนการ
และโครงสร้าง
การทางานของ
เว็บไซต์

แสดงความรู ้
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
โครงสร้างการ
ทางาน

1. กระบวนการและโครงสร้าง
การทางานของเว็บไซต์

2. โครงสร้างและ
ไวยากรณ์ของ
โปรแกรมภาษา
และการสร้าง
เว็บไซต์

แสดงความรู ้
เกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ของ
โปรแกรมภาษา
ในการสร้าง
เว็บไซต์ ใช้คาสั่ง
เครื่ องมือเพื่อ
สร้างเว็บไซต์

1. อธิบายโครงสร้างและ
ไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา
หรื อกระบวนการใช้เครื่ องมือ
การสร้างเว็บไซต์

กิจกรรม/สื่ อ/
เวลาเรียน
การประเมินผล
(ชั่วโมง)
6
กิจกรรม
1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อ
1. สื่ อมัลติมีเดีย
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องฉายภาพ
4. แทบเล็ต
5. สมาร์ทโฟน
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย
ประเมินผล
1. ถาม – ตอบ
2. ข้อสอบวัดความรู ้
18
กิจกรรม
1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อ
1. สื่ อมัลติมีเดีย
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องฉายภาพ
4. แทบเล็ต
5. สมาร์ทโฟน
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล
ประเมินผล
1. ถาม – ตอบ
2. ใบงาน/การฏิบตั ิงาน
3. การออกแบบ ใช้คาสั่ง
1. การออกแบบและกาหนด
กิจกรรม
และกาหนด
เครื่ องมือเพื่อ
ส่วนประกอบที่จาเป็ นของเว็บ 1. อธิบาย
ส่วนประกอบ
ออกแบบและ
เพจ
2. สาธิต
ของเว็บเพจ
กาหนดส่วน
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
ประกอบของเว็บ
สื่ อ
เพจ
1. สื่ อมัลติมีเดีย
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องฉายภาพ
4. แทบเล็ต
5. สมาร์ทโฟน
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย
ประเมินผล
1. ถาม – ตอบ
2. ใบงาน/การฏิบตั ิงาน
4. การใช้
ประยุกต์ใช้
1. การใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
กิจกรรม
โปรแกรมภาษา โปรแกรมภาษา สาหรับสร้างเว็บไซต์ ปรับแต่ง 1. อธิบาย
พัฒนาเว็บด้วย
ใช้คาสั่งภาษา
และแก้ไข
2. สาธิต
ภาษา HTML
จัดเรี ยงรู ปแบบ สร้างและปรับแต่งรู ปแบบ
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
หรื อโปรแกรม ได้ถูกต้อง
เว็บไซต์ตามหัวข้อเอกสาร
สื่ อ
สาเร็จรู ปสาหรับ หรื อโปรแกรม บรรยาย
1. สื่ อมัลติมีเดีย
สร้างเว็บไซต์
สาเร็จรู ปสาหรับ ใช้คาสั่งของโปรแกรมเว็บ
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
สร้างเว็บไซต์
สาเร็จรู ป สร้างและปรับแต่ง
3. เครื่ องฉายภาพ
ตามหมวดหมู่ของหัวข้อคาสั่ง 4. แทบเล็ต
ตามหัวข้อเอกสารรายวิชา
5. สมาร์ทโฟน
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย
ประเมินผล
หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

เนื้อหาสาระ

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

15

24

หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

เนื้อหาสาระ

5. การติดตั้งและ
อับโหลด
(Upload)
เว็บไซต์

ติดตั้งและ
อัพโหลด
(Upload)
เว็บไซต์ตาม
หลักการ

1. การติดตั้งและอับโหลด
(Upload) เว็บไซต์โดยใช้ Web
Browser และการส่งผ่านไฟล์
(File Transfer)

6. การบริ หาร
จัดการเว็บไซต์

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 1. การบริ หารจัดการเว็บไซต์
เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ 2.ออกแบบเลือกโครงสร้าง
ประเมินราคา
ประเมินราคา

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล
1. ถาม – ตอบ
2. ใบงาน/การฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อ
1. สื่ อมัลติมีเดีย
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องฉายภาพ
4. แทบเล็ต
5. สมาร์ทโฟน
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย
ประเมินผล
1. ถาม – ตอบ
2. ใบงาน/การฏิบตั ิงาน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

กิจกรรม
1. อธิบาย
2. สาธิต
3. ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อ
1. สื่ อมัลติมีเดีย
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องฉายภาพ
4. แทบเล็ต
5. สมาร์ทโฟน
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย

12

15

หัวข้อวิชา/งาน

สมรรถนะ

เนื้อหาสาระ

กิจกรรม/สื่ อ/
การประเมินผล
ประเมินผล
1. ถาม – ตอบ
2. ใบงาน/การฏิบตั ิงาน

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

รวม
การวัดและประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษาให้สถานศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การประเมินผลการเรี ยนหลักสูตรวิชาชีพ

90

