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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545  (ปรบัปรุง  พ.ศ.  2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนที่  1 
1.  การใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
2001-0001 
 
2000-1001 
 
2000-1201 
 
2000-0002 
2000-1501 
2000-1002 
2000-1004 
2201-1005 
 

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
(1.1,1.2,1.3) 
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 
(1.4,1.9) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(1.4,1.7,1.8) 
การจัดการธุรกิจเบื้องตน (1.10) 
คณิตศาสตรประยุกต 1 (1.11) 
บัญชีเบื้องตน 1 (1.5,1.11) 
การขาย 1 (1.13) 
พิมพดีดไทย 1 (1.12) 
 

1.1 เลือกซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงได 
       เหมาะสมกับอาชีพที่ตองการ 
1.2  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงได 
1.3  เลือกใชโปรแกรมประยุกตไดเหมาะสมกับ 
        ลักษณะงาน 
1.4  จัดทําเอกสารชนิดตาง ๆ ได 
1.5 จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเงินในรูปของ
แผนภูมิได 
1.6 นําเสนอขอมูลได 
1.7 สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ตได 
1.8 รับ-สงไปรษณียอิเลคทรอนิคส 
1.9 ใชทักษะภาษาไทยในการเขียนโครงการ 
        รายละเอียดของการปฏิบัติงานและนําเสนอ 
        ผลงานตามโครงการได 
1.10 จัดทําเอกสารชนิดตาง ๆ ตามประเภทของกิจการ 
1.11. ใชหลักการทางคณิตศาสตรและบัญชีเพื่อ 
          ประมาณการรายรับ-รายจายได 
1.12 สามารถพิมพเอกสารไดถูกตอง   
1.13 สามารถวิเคราะหลูกคากลุมเปาหมายได 
  

 

 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2

แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณชิยการ สาขางานคอมพิวเตอร 

ภาคเรียนที่  1  ภาคเรียนที่  2  
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1. หมวดวิชาสามัญ  11    นก.    1. หมวดวิชาสามัญ    7     นก.   
2000-1101 
2000-1201 
2000-1301 
2000-1401 
2000-1501 
2000-1601 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
วิถีธรรมวิถีไทย 
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
คณิตศาสตรประยุกต 1 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
3 
2 
2 

 
2000-1102 
2000-1202 
2000-1303 
2000-1602 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 
ภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 
การดํารงชาติไทย 
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภยั
ในชีวิต 

 
2 
2 
2 
1 

 
2 
2 
2 
1 

        
        
 2.หมวดวิชาชีพ      6     นก.    2.หมวดวิชาชีพ      4     นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน   6    นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน     4    นก.   

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 3 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3 2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 2 

        
        
        
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา      8   นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา     6    นก.   

2201-1002 บัญชีเบื้องตน  1 3 4 2201-1003 บัญชีเบื้องตน 2   3 4 
2001-1004 การขาย 1 3 3 2201-1006 พิมพดีดไทย 2 1 3 
2001-1005 พิมพดีดไทย 1 2 4 2201-1001 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 2 3 

        
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   -   นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี   2   นก.   
    2201-1020 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 3 
        
 4. กิจกรรม         2         ชม..    4. กิจกรรม             2       ชม.   

2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 
        
 รวม 25 (34)  รวม 19 (27) 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณชิยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ภาคเรียนที่  3  ภาคเรียนที่  4  

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ      1. หมวดวิชาสามัญ    1     นก.   
 
 

2000-1220 
2000-1421 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวชิาชีพ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 
วิทยาศาสตรประยุกต 

 
 

1 
2 

 
 

2 
3 

 
 

2000-1235 
 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวชิาชีพ 
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 
 

 
 
1 
 

 
 
2 
 

 2.หมวดวิชาชีพ      3     นก.    2.หมวดวิชาชีพ           นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน   3     นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน         นก.   
    2.2  วิชาชีพสาขาวิชา       2.2 วิชาชีพสาขาวิชา         นก.   

2201-1008 พิมพดีดอังกฤษ 2 1 3     
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน   11    นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน   6    นก.   

2201-2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 4 2201-2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 4 
2201-2402 คณิตศาสตรคอมพวิเตอร 2 2 2201-2410 หลักการเขียนโปรแกรม 2 4 

2201-2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 3 4 2201-2416 ฮารดแวรและยูทิลิตี้เบื้องตน 2 4 
2201-2205 การโฆษณา 3 5 2201-2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร 3 6 
2201-2407 การใชโปรแกรมประมวลผลคําประยกุต 1 2 2201-2418 เทคโนโลยีสํานักงาน 2 4 
2201-2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ 2 4 2201-2703 มนุษยสัมพันธ 2 2 

        
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี      นก.   
        
        
        
 4. กิจกรรม                  ชม..    4. กิจกรรม                    ชม.   

2002-0003 กิจกรรม  อธท.1 0 2 2002-0007 กิจกรรมในสถานประกอบการ 0 2 
        
 รวม 17 (31)  รวม 14 (28) 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณชิยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที่  5  ภาคเรียนที่  6 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1. หมวดวิชาสามัญ      1. หมวดวิชาสามัญ      
 
 

2000-1221 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวชิาชีพ 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2000-1222 

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวชิาชีพ 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

 
 
1 

 
 
2 

        
        
        
 2.หมวดวิชาชีพ       2.หมวดวิชาชีพ           นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน      

2001-0003 
   2.1 วิชาชีพพื้นฐาน         นก. 
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต 

 
2 

 
3 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน         2.3 วิชาชีพสาขางาน     
2201-2411 การเขียนโปรแกรมเท็กซโหมด 2 4 2201-2412 การเขียนโปรแกรม GUI 2 4 
2201-2414 การสรางเว็บเพจ 2 4 2201-2419 การใชโปรแกรมกราฟกส 2 4 
2201-2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล 2 4     

        2.4  โครงการ   
    2200-2902 โครงการ 4 4 
        
        
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี      นก.   

2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 2 2000-1106 ศิลปะการพูด 2 2 
2000-2111 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 2 3 2201-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 2 
2201-2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 4 2201-2303 งานสํานักงาน 2 3 

        
        
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                    5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร              

2002-0004 กิจกรรม  อธท.2 - 2 2002-0005 กิจกรรม อธท.3 - 2 
        
 รวม 12 (25)  รวม 16 (26) 
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job Title) การใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ         ภาคเรียนท่ี  1 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
             จัดทําแผนการตลาดเพื่อดําเนนิงานตามโครงการในอาชีพที่ตนสนใจ หาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
ประมาณการรายรับ-รายจาย และพิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรตลอดจนอุปกรณตอพวงพรอมจัดหา
โปรแกรมประยุกตใหเหมาะสมในการใชงานตามอาชีพที่ตนสนใจ จัดทําเอกสารที่ใชในธุรกิจไดเหมาะสม 
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายตามหลักการบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงาน และรายงานผลการดําเนินงานใน
รูปแบบของแผนภูมิได  
             สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจของตนเองตลอดจนสามารถรับ-สงขอมูลทางอินเทอรเน็ตได           
 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1.  เขียนโครงการเพื่อขอจัดทําธุรกิจ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1. เขียนโครงการเพื่อขอจัดทาํ 
    ธุรกิจและนาํเสนอ 
 

1.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
      จัดทําธุรกจิ 

- เร่ืองหลักเกณฑในการเลือก 
  ประเภทธุรกจิ  กลุมลูกคา 
  เปาหมาย (วิชาการขายและ 
   วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน)  
- เร่ืองการเขียนโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  การพิจารณาเลอืกซื้อคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และซอฟทแวร 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. พิจารณาเลอืกซื้อคอมพิวเตอร 
    และอุปกรณตอพวงใหเหมาะ 
    กับธุรกิจ 
2  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร  
    และอุปกรณตอพวงได  
3. พิจารณาเลอืกซื้อโปรแกรม 
    ประยุกตใหเหมาะสมกับ 
    ธุรกิจ 

2.1 คุณสมบัติของเครื่อง 
      คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
      ตอพวงที่เหมาะสมกับธรุกิจ 
2.2 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ 
      อุปกรณตอพวงไดถูกตอง 
2.3 ลักษณะของโปรแกรมประยุกต 
      ที่นํามาใชในธุรกิจ    

- เร่ืองการพิจารณาเลือกซื้อ 
  คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
  ที่จําเปน  (วิชาคอมพิวเตอรเพื่อ  
  งานอาชีพ) 
- การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
   ที่ใชในธุรกจิ (วิชาคอมพิวเตอร 
   เพื่องานอาชพี) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. จัดทําเอกสารชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1. จัดทําเอกสารทางธุรกิจที่ 
    เปนประโยชนตอธุรกิจ เชน 
    แผนปลิว นามบัตร การด  
    ฯลฯ 
 

3.1 ประโยชนของเอกสารที่ใชใน 
      ธุรกิจ 
3.2 ความสวยงามและถูกตองของ 
      เอกสาร 
3.3 ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร        

- เร่ืองการใชโปรแกรมประมวล 
   ผลคํา  (วิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
งานอาชีพ 1)  
-  การใชภาษาในเอกสารธุรกิจ 
(วิชาการใชภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4. จัดทํารายงานการประกอบธุรกจิในรูปรายงานและแผนภูม ิ
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
    และแผนภมูิ 
 

4.1 บัญชีรายรับ-รายจายและ 
      แผนภูมิ  

- เร่ืองการใชโปรแกรมตารางงาน 
   (วิชาคอมพวิเตอรเพื่องานอาชีพ 
- เร่ืองการจัดทาํงบการเงิน (วชิา 
   การบัญชี เบื้องตน 1) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  5.  นาํเสนอขอมูลได 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. นําเสนอรายงานการจัดทํา 
     ธุรกิจของกลุมในรูปของ 
     สไลดได 
 

5.1 ความเหมาะสมของตัวอักษร 
      ในสไลด เชน ขนาด,สี,สีพื้น 
      ของสไลด 
5.2 รูปแบบการนําเสนอ  

- เร่ืองการใชโปรแกรมนําเสนอ 
  ผลงาน  (วิชาคอมพิวเตอรเพื่อ 
  งานอาชีพ 
- เร่ืองการจัดทาํงบการเงิน  
   (วิชาการบัญชีเบื้องตน 1) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  6. สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจและรับ-สงจดหมายอิเลคทรอนิคส 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
    ของตน 
 

6.1 ขอมูลที่สืบคนโดยพจิารณาให 
      เหมาะสมกับธุรกิจ  
6.2 บอกวิธีการรับ-สงขอมูลอิเลค 
       ทรอนิคสได 
6.3  ปฏิบัติการรับ-สงขอมูลอิเลค 
       ทรอนิคสได 

- เร่ืองการใชอินเทอรเน็ตเพือ่ 
   สืบคนขอมูล   (วิชา
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ) 
- เร่ืองการรับ-สงจดหมาย 
   อิเลคทรอนิคส    (วิชา 
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ) 
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แบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   1                                   หนวยที่       
                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,  การจัดการธุรกิจเบื้องตน,   คณิตศาสตรประยุกต 1,  
                           บัญชีเบื้องตน,   การขาย 1,   พิมพดีดไทย 1 
ชื่อหนวย     การใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ    จํานวน  60    ชม. 
 
หัวขอเร่ือง 
 หนวยที่ การใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
หัวขอเร่ืองที่จะสอนดังนี ้

รายการสอน จํานวน (ชม.) คะแนน 
1.   เขียนโครงการเพื่อขออนมุัติจัดทําธุรกิจ 6 10 
2.   การพิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ 
      ซอฟทแวร 

12 20 

3.   จัดทําเอกสารชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ 12 20 
4.   จัดทํารายงานการประกอบธุรกิจในรูปรายงานและแผนภูม ิ 12 20 
5.   การนําเสนอขอมูล 12 20 
6.   สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจและรบั-สงจดหมาย 

อิเลคทรอนิคส 
6 10 

   
   
   
   

รวม 60 100 
 
สาระสําคัญ 
 ศึกษาและพิจารณาลักษณะของการนําคอมพิวเตอรเพื่อใชในอาชีพทางธุรกิจที่นาสนใจและ
พิจารณาความเปนไปไดของการประกอบธรุกิจ วางแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 
การจัดซื้อซอฟทแวร การจัดทําเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา การจัดทํารายงานทางการเงินในรูป
ของรายงานและแผนภูมิโดยใชโปรแกรมตารางงาน การสืบคนขอมูลและการรับ–สงจดหมาย
อิเลคทรอนิกส เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหรูจักกระบวนการในการทาํงาน กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุม  รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมโดยใชประสบการณตรง 
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จุดประสงคการเรียน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
  เพื่อใหนักเรียนใชความรู  และทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะบูรณาการใน
งานคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ และประยุกตใชใหเหมาะสมกับธุรกิจที่นักเรียนสนใจ  
 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
  หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว นักเรียนสามารถ 

1. บอกหลักการเลือกประเภทธรุกิจ 
2. อธิบายวิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  
3. อธิบายวิธีการเลือกซื้อซอฟทแวรใหเหมาะสมกับธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  
4. เขียนโครงการเพื่อนําเสนอขออนุมัติจัดทําธุรกิจ 
5. กําหนดคุณสมบัติของอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟทแวรไดเหมาะสมกับธุรกิจที่ตนสนใจ 
6. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่สนใจ 
7. จัดทํารายงานทางการเงินในรูปแบบของรายงานและแผนภูม ิ
8. นําเสนอขอมูล 
9. สืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจและรบั-สงจดหมายอิเลคทรอนิคส 
10. เก็บวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรไดถูกตอง 

 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรมการเรียนรู 

1. นักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจกลุมละ 5 คน 
2. เลือกประธาน,เลขานุการกลุม 
3. ประชุมกลุมเพือ่ระดมความคดิในการเขียนโครงการเพื่อนําเสนอขออนุมัติจัดทําทําธุรกิจที่             

นักเรียนสนใจ โดยใหสามารถนําความรูในวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพไปปฏิบัติงานในทาง
ธุรกิจได 

4. เลขานุการบันทึกรายงานการประชุม 
5. ศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟทแวรที่เหมาะสมกับธุรกิจที่นักเรียนสนใจ 
6. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกจิที่สนใจโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
7. จัดทํารายงานทางการเงินของการดําเนินธุรกิจในรูปของรายงานและแผนภูมิโดยใชโปรแกรม  

ตารางงาน 
8. จัดทําสไลดเพือ่นําเสนอรายงานการจัดทําธุรกิจของกลุมได 
9. ทําการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกบัธุรกิจที่จัดทาํ  
10. ปฏิบัติงานรับ-สงจดหมายอเิลคทรอนิคส 

       11.  เขียนแผนที่ทําเลที่ตัง้ วาดภาพสถานประกอบการ 
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สื่อการเรียน 
1. หนังสือคอมพวิเตอรเพื่องานอาชีพ 
2. วารสารเกี่ยวกบัการใชคอมพิวเตอร  
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
4. ตัวอยางการเขียนแผนการตลาด 
5. ตัวอยางการเขียนโครงการ 
6. ตัวอยางการพดูเพื่อนําเสนอ 
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ตารางวิเคราะหการประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 จุดประสงคการเรียนรู เคร่ืองมือวัด จํานวน
ขอ คะแนน หมายเหตุ 

1. บอกหลักการเลือกประเภทธรุกิจ ขอสอบ
อัตนัย 1 2 

2. อธิบายวิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมประยุกตใหเหมาะสมกับธุรกิจใน
ลักษณะตาง ๆ  

ขอสอบ
อัตนัย 1 5 

3. กําหนดคุณสมบัติของอุปกรณคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวรไดเหมาะสมกับธรุกิจที่ตนสนใจ 

แบบ
ประเมิน 

 12 

4. เขียนโครงการเพื่อนําเสนอขออนุมัติโครงการ แบบ
ประเมิน 

 8 

5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกับธุรกิจ แบบ
ประเมิน 

 15 

6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเงินในรูปแบบ
ของ         แผนภูม ิ

แบบ
ประเมิน 

 15 

7. นําเสนอขอมูลได แบบ
ประเมิน 

 15 

8. สืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจที่สนใจและรบั – 
สง         จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

แบบ
ประเมิน 

 
8 

9. เก็บวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรไดถูกตอง แบบ
ประเมิน 

 20 

จุดประสง
คการ
เรียนรูที่
ไมผาน
ครูผูสอน
สามารถ
สอนซอม
เสริมได 
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การประเมินผล 
 

1.  ดานพุทธิพสิัย   7  คะแนน 
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
1.  บอกหลักการเลือก 
     ประเภทของธุรกิจ 
2.  อธิบายหลักการเลือก 
    ซ้ือคอมพิวเตอรและ 
    โปรแกรมประยุกต 

ขอสอบอัตนัย 
 
ขอสอบอัตนัย 

2 
 
5 

ไมต่ํากวา 1 คะแนน 
 
ไมต่ํากวา 3 คะแนน 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 

 
ขอสอบ  (จุดประสงคขอท่ี 1 และ 2) 

 
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 
 1.  จงบอกหลกัการเลือกประเภทของธุรกจิ  (ใหตอบเปนขอ ๆ )      2  คะแนน 
เกณฑการวัด : 
 หลักสําคัญในการเลือกประเภทธุรกิจมีดังนี้ 

1. ความสนใจ ความรู ทักษะ  ความถนัดและประสบการณของสมาชิกในกลุม 
2. ความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรที่เรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถนําความรูจากการเรยีน 
      มาบูรณาการในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาในระหวางการทําโครงการ 

 
ถานักเรียนตอบตามแนวทางขางตนให 2 คะแนน 
ถาขาดขอใดขอหนึ่งใหหกัขอละ 1 คะแนน 
ถาตอบนอกเหนือจากนีไ้มใหคะแนน 

 
 2.  นางสาวพัน๊ซ  เปดรานเบเกอรี่ริมถนนสุขุมวิท เพื่อเปนการทําใหลูกคาประทับใจในการบริการ 
จึงมีบริการเปดโอกาสใหลูกคารองเพลงคาราโอเกะจากคอมพิวเตอรได ทานคิดวานางสาวพั๊นซ 
มีขอพิจารณาในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตลอดจนเลือกซื้อโปรแกรมประยกุตอยางไร
จึงจะเหมาะสม (ใหตอบเปนขอ ๆ )      5  คะแนน 
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เกณฑการวัด : 
 
 ขอพิจารณาในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกตมีดังนี ้

1. พิจารณาความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง 
2. ขนาดของหนวยความจําภายใน (RAM) 
3. ขนาดของหนวยเก็บขอมูล (HARDDISK)  
4. อุปกรณสนับสนุน การดเสยีง (Sound Card) 
5. อุปกรณสนับสนุน การดจอภาพ (VGA Card) 
6. พิจารณาอุปกรณตอพวงทีจ่าํเปน เชน ไมโครโฟน  ลําโพง ฯลฯ 
7. พิจารณาโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใชใหรองรับกับโปรแกรมคาราโอเกะ 

ถาตอบตามแนวทางขางตนใหขอละ 5 คะแนน  รวม  35 คะแนน 
ถาตอบขาดขอใดขอหนึ่งใหหักขอละ 5 คะแนน 
ถาตอบนอกเหนือจากนีไ้มใหคะแนน 
ใหนําคะแนนที่ไดหาร 7 เหลือ 5 คะแนน 

  
ใหนําคะแนนพุทธิพิสัยขอ 1 และ 2  รวมกัน เปน 7  คะแนน  
 
 
2.  ดานทักษะพิสัย   12  คะแนน 
 ขอ 1.  กําหนดคุณสมบัตขิองอุปกรณคอมพวิเตอร และซอฟทแวรได 
     จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
3. กําหนดคุณสมบัติของ 
    อุปกรณคอมพิวเตอร 
    และซอฟทแวรได 
      
 

แบบประเมิน 
 
 

12 
 
 

ไมต่ํากวา 10  คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 
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แบบประเมินการกําหนดคณุสมบัติของอปุกรณคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และซอฟทแวร 
 หัวขอท่ีวัด 

ชื่อกลุม คุณสมบัตขิองคอมพิวเตอร คุณสมบัตขิองอุปกรณตอ
พวง 

ความเหมาะสมของโปรแกรม
ประยุกต 

กลุมท่ี 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
กลุมท่ี 2             
กลุมท่ี 3             
กลุมท่ี 4             
กลุมท่ี 5             
กลุมท่ี 6             
กลุมท่ี 7             
กลุมท่ี 8             

 
 

1.  เกณฑการวัดคุณสมบตัิของคอมพิวเตอร 
1.1 กําหนดคุณสมบัติของความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรไดเหมาะสมกับงาน 
1.2 กําหนดคุณสมบัติของขนาดความจําของเครื่องคอมพิวเตอรไดเหมาะสมกับงาน 
1.3 กําหนดคุณสมบัติของขนาดอุปกรณเก็บสาํรองขอมูลไดเหมาะสมกับงาน 
1.4 กําหนดคุณสมบัติของการดแสดงผลไดเหมาะสมกับงาน 
1.5 กําหนดคุณสมบัติของการดเสียงไดเหมาะสมกับงาน 

 
ตอบไดถูกตองเหมาะสมครบถวนทั้ง 5 ขอ      ได   4  คะแนน 
ตอบไดถูกตองเหมาะสมครบถวน 4 ขอ      ได   3  คะแนน 
ตอบไดถูกตองเหมาะสมครบถวน 3 ขอ      ได   2  คะแนน 
ตอบไดถูกตองเหมาะสมครบถวน 2 ขอ      ได   1  คะแนน 
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2.  เกณฑการวัดคุณสมบตัิของอุปกรณตอพวง 
2.1 กําหนดชนิดของอุปกรณตอพวงไดครบถวนตามลักษณะงาน      ได 4 คะแนน 
2.2 กําหนดชนิดของอุปกรณตอพวงตามลักษณะงานขาดไป 1 ชนิด   ได 3 คะแนน 
2.3 กําหนดชนิดของอุปกรณตอพวงตามลักษณะงานขาดไป 2 ชนิด   ได 2 คะแนน 
2.4 กําหนดชนิดของอุปกรณตอพวงตามลักษณะงานขาดไป 3 ชนิด   ได 1 คะแนน 

 
3.  เกณฑการวัดความเหมาะสมของโปรแกรมประยุกต 

3.1 กําหนดโปรแกรมประยกุตที่ใชงานไดเหมาะสมตามลักษณะงาน    ได 4 คะแนน 
3.2 กําหนดโปรแกรมประยกุตที่ใชงานตามลกัษณะงานขาดไป 1 ชนิด  ได 3 คะแนน 
3.3 กําหนดโปรแกรมประยกุตที่ใชงานตามลกัษณะงานขาดไป 2 ชนิด  ได 2 คะแนน 
3.4 กําหนดโปรแกรมประยกุตที่ใชงานตามลกัษณะงานขาดไป 3 ชนิด  ได 1 คะแนน 
 

 ขอ 2.  เขียนโครงการเพื่อนาํเสนอขออนุมัติโครงการ 
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมนิ หมายเหตุ 
4. เขียนโครงการเพื่อนํา 
    เสนอขออนุมัติ 
    โครงการได 
 

แบบประเมิน 
 
 

8 
 
 

ไมต่ํากวา 6  คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 
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แบบประเมินการเขียนโครงการเพื่อนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
การเขียนโครงการและการนําเสนอ 

รูปแบบของรายงาน สาระสําคัญของรายงาน การนําเสนอ 
หัวขอท่ีวัด 

 
ชื่อกลุม 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

กลุมท่ี 1             
กลุมท่ี 2             
กลุมท่ี 3             
กลุมท่ี 4             
กลุมท่ี 5             
กลุมท่ี 6             
กลุมท่ี 7             
กลุมท่ี 8             

 
เกณฑการวัดตามแบบประเมินการเขียนโครงการเพื่อนําเสนอ 
 
การประเมินรูปแบบโครงการ 

ถานักเรียนกําหนดรูปแบบของโครงการไดครบถวนให     4     คะแนน 
ถานักเรียนกําหนดรูปแบบของโครงการขาด  1 หัวขอให   3     คะแนน 
ถานักเรียนกําหนดรูปแบบของโครงการขาด  2 หัวขอให   2     คะแนน 
ถานักเรียนกําหนดรูปแบบของโครงการขาด  3 หัวขอให   1     คะแนน 

 
การประเมินสาระสําคัญของโครงการ 

ถานักเรียนกําหนดบอกเหตผุลในการเลือกธุรกิจที่จัดทําไดเหมาะสมกบัความรู ความสนใจและ
ประสบการณความสามารถของสมาชิก สถานที่ตั้ง และกลุมลูกคาเปาหมายให  4  คะแนน 

ถานักเรียนกําหนดบอกเหตผุลในการเลือกธุรกิจที่จัดทําไดเหมาะสมกบัความรู ความสนใจและ
ประสบการณความสามารถของสมาชิก สถานที่ตั้งแตไมคํานึงถึงกลุมลูกคาเปาหมายให  3  คะแนน 

ถานักเรียนกําหนดบอกเหตผุลในการเลือกธุรกิจที่จัดทําไดเหมาะสมกบัความรู ความสนใจและ
ประสบการณความสามารถของสมาชิก แตไมสนใจสถานที่ตั้ง และกลุมลูกคาเปาหมายให  2  คะแนน 

ถานักเรียนกําหนดบอกเหตผุลในการเลือกธุรกิจที่จัดทําไดเหมาะสมกบัความรู ความสนใจแตไม
สนใจประสบการณความสามารถของสมาชิก สถานที่ตั้ง และกลุมลูกคาเปาหมายให  1  คะแนน 
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การประเมินการนําเสนอ 
 ถานักเรียนมกีารเตรียมตัวดี สาระเนื้อหาในการนําเสนอชัดเจน น้ําเสียงชัดเจน ทาทางประกอบการ
พูดที่เหมาะสมกับเรื่องราว   ให   4  คะแนน 
 ถานักเรียนมกีารเตรียมตัวดี สาระเนื้อหาในการนําเสนอชัดเจน น้ําเสียงชัดเจน แตขาดทาทาง
ประกอบการพูดที่เหมาะสมกับเรื่องราว   ให   3  คะแนน 
 ถานักเรียนมกีารเตรียมตัวดี สาระเนื้อหาในการนําเสนอชัดเจน แตน้ําเสียงไมชัดเจน และขาด
ทาทางประกอบการพูดที่เหมาะสมกับเรื่องราว   ให   2  คะแนน 
 ถานักเรียนมกีารเตรียมตัวดี แตสาระเนื้อหาในการนําเสนอไมชัดเจน น้ําเสียงไมชัดเจน และขาด
ทาทางประกอบการพูดที่เหมาะสมกับเรื่องราว   ให   1  คะแนน 
 
 
 ขอ 3.  จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับธุรกิจ 
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
5. จัดทําเอกสารที่ 
    เก่ียวของกับธุรกิจ 
 

แบบประเมิน 
 
 

15 
 
 

ไมต่ํากวา 12  คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 
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แบบประเมินการจัดทําเอกสารทางธุรกิจ 
หัวขอท่ีวัด 

ประโยชนของ
เอกสารที่มีตอธุรกิจ 

การใชภาษาไดเหมาะสม
กับชนิดของเอกสาร 

ขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
ชนิดตาง ๆ 

        หัวขอท่ีวัด     
 
ชื่อกลุม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กลุมท่ี 1                
กลุมท่ี 2                
กลุมท่ี 3                
กลุมท่ี 4                
กลุมท่ี 5                
กลุมท่ี 6                
กลุมท่ี 7                
กลุมท่ี 8                

 
เกณฑการวัดตามแบบประเมินการจัดทําเอกสารทางธุรกิจ 
 
การประเมินประโยชนของเอกสารที่มีตอธุรกิจ 

ถานักเรียนจัดทําเอกสารที่มีประโยชนตรงกับธุรกิจไดจํานวน 4 ช้ินงานให 4  คะแนน 
ถานักเรียนจัดทําเอกสารที่มีประโยชนตรงกับธุรกิจไดจํานวน 3 ช้ินงานให 3  คะแนน 
ถานักเรียนจัดทําเอกสารที่มีประโยชนตรงกับธุรกิจไดจํานวน 2 ช้ินงานให 2  คะแนน 
ถานักเรียนจัดทําเอกสารที่มีประโยชนตรงกับธุรกิจไดจํานวน 1 ช้ินงานให 1  คะแนน 

  
การประเมินการใชภาษาที่เหมาะสมกับชนดิของเอกสาร 

ถานักเรียนใชภาษาไดเหมาะสมกับชนิดของเอกสารธุรกิจไดจํานวน 4 ช้ินงานให 4  คะแนน 
ถานักเรียนใชภาษาไดเหมาะสมกับชนิดของเอกสารธุรกิจไดจํานวน 3 ช้ินงานให 3  คะแนน 
ถานักเรียนใชภาษาไดเหมาะสมกับชนิดของเอกสารธุรกิจไดจํานวน 2 ช้ินงานให 2  คะแนน 
ถานักเรียนใชภาษาไดเหมาะสมกับชนิดของเอกสารธุรกิจไดจํานวน 1 ช้ินงานให 1 คะแนน 
ถานักเรียนใชภาษาไมเหมาะสมกับชนิดของเอกสารธุรกิจไมใหคะแนน 
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การประเมินขัน้ตอนการจัดทําเอกสารธุรกิจ 
 ถานักเรียนบอกขั้นตอนการจัดทําเอกสารไดถูกตองครบถวนตามลักษณะของเอกสารได 
ครบถวนทั้ง 4 ช้ิน  ได     4 คะแนน 
 ถานักเรียนบอกขั้นตอนการจัดทําเอกสารไดถูกตองครบถวนตามลักษณะของเอกสารได 
ครบถวนทั้ง 3 ช้ิน  ได     3 คะแนน 
 ถานักเรียนบอกขั้นตอนการจัดทําเอกสารไดถูกตองครบถวนตามลักษณะของเอกสารได 
ครบถวนทั้ง 2 ช้ิน  ได     2 คะแนน 
 ถานักเรียนบอกขั้นตอนการจัดทําเอกสารไดถูกตองครบถวนตามลักษณะของเอกสารได 
ครบถวนทั้ง 1 ช้ิน  ได     1 คะแนน 
 
 ขอ 4.  จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับธุรกิจ    
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
6.  จัดทําบัญชีรายรับ - 
     รายจายในรูปแบบ 
     ของบัญชีและแผนภูมิ 
 

แบบประเมิน 
 
 

15 
 
 

ไมต่ํากวา 12  คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 
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แบบประเมินการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายและแผนภูม ิ
หัวขอท่ีวัด 

รูปแบบของบญัชี
รายรับ - รายจาย รูปแบบของแผนภูมิ ขั้นตอนการจัดทําบัญช ี

รายรับ-รายจายและแผนภูมิ 

        หัวขอท่ีวัด     
 
ชื่อกลุม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กลุมท่ี 1                
กลุมท่ี 2                
กลุมท่ี 3                
กลุมท่ี 4                
กลุมท่ี 5                
กลุมท่ี 6                
กลุมท่ี 7                
กลุมท่ี 8                

 
เกณฑการวัดตามแบบประเมินการจัดทําบญัชีรายรับ-รายจาย และแผนภูมิ 
 
การประเมินรูปแบบของบัญชีรายรับ – รายจาย 
 การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายมีหลักเกณฑการประเมินดังนี ้

1. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ไดถูกตองตามรูปแบบของบัญชี 
2. แยกรายรับ-รายจายไดถูกตอง 
3. แสดงผลตางของรายรับ-รายจายไดถูกตอง 
4. ตีเสนแสดงผลรวมไดถูกตองตามหลักการบญัชี 
5.   แสดงรูปแบบของตัวเลขไดถูกตองตามหลักการบัญชี    

 
 ถานักเรียนปฏบิัติไดครบทั้ง 5 รายการไดถูกตองครบถวนให           5  คะแนน 
 ถานักเรียนปฏบิัติขาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ          1  คะแนน  
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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การประเมินรูปแบบของการจัดทําแผนภูมิ 
 การจัดทําแผนภูมิแสดงรายรบั-รายจายมีหลักเกณฑดังนี ้

1. พิจารณาความชัดเจนของการอานคาในแผนภูม ิ
2. แสดงหวัขอเร่ือง   
3. แสดงคาของขอมูลแสดงอยางชัดเจน  
4. ตกแตงสีของขอมูลแตละชนดิใหแตกตางกนั 
5. แสดงการวางตําแหนงของคาํอธิบายแผนภมูิไดชัดเจน 

 ถานักเรียนปฏบิัติไดครบทั้ง 5 รายการไดถูกตองครบถวนให           5  คะแนน 
 ถานักเรียนปฏบิัติขาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ 1 คะแนน  
 
การประเมินขัน้ตอนการจัดทําบัญชีและแผนภูมิ 
 การจัดทําประเมินขั้นตอนการจัดทําบัญชแีละแผนภูมิมีหลักเกณฑดังนี้ 
    1.   บอกหลักการของการจดัทําบัญชี   
    2.   บอกวิธีการตีเสนและกาํหนดรูปแบบตัวเลขไดถูกตอง 
                             3.   บอกวธีิหาผลตางของรายรับ-รายจาย ไดถูกตอง   
                             4.   บอกวธีิการเรียกใชคาํส่ังจัดทําแผนภูมิไดถูกตอง 
                             5.   บอกวธีิการจัดทําแผนภูมิไดถูกตอง 
       ถานักเรียนปฏบิัติไดครบท้ัง 5 รายการไดถกูตองครบถวนให           5  คะแนน 
 ถานักเรียนปฏบิัติขาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ 1 คะแนน  
                       
 ขอ 5.  จัดทําสไลดนําเสนอขอมูล   
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
7.  จัดทําสไลดนําเสนอ 
     ขอมูล 
 

แบบประเมิน 
 
 

15 
 
 

ไมต่ํากวา 12  คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

22

แบบประเมินการจัดทําสไลดนําเสนอขอมลู 
หัวขอท่ีวัด 

รูปแบบของสไลด เนื้อหา ขั้นตอนการจัดทํา 
สไลด 

        หัวขอท่ีวัด     
 
ชื่อกลุม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กลุมท่ี 1                
กลุมท่ี 2                
กลุมท่ี 3                
กลุมท่ี 4                
กลุมท่ี 5                
กลุมท่ี 6                
กลุมท่ี 7                
กลุมท่ี 8                

 
เกณฑการวัดตามแบบประเมินการจัดทําสไลดเพื่อนําเสนอขอมูล 
 
การประเมินรูปแบบของสไลด 
 การกําหนดรูปแบบของสไลดมีหลักเกณฑการประเมินดงันี ้

1. กําหนดเคาโครงภาพนิ่งไดเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล 
2. ความชัดเจนของตัวอักษรทีอ่ยูบนสไลด 
3. การกําหนดพืน้หลังไดเหมาะสมกับความชัดเจนของตวัอักษรและรูปภาพ 
4. การกําหนดชนิดของการนําเสนอ (Transition) ไดอยางเหมาะสม 
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุในสไลด 

 
 ถานักเรียนปฏบิัติไดครบทั้ง 5 รายการไดถูกตองครบถวนให           5  คะแนน 
 ถานักเรียนปฏบิัติขาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ         1  คะแนน  
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การประเมินเนื้อหาของสไลด มีหลักเกณฑดังนี ้
1. ความชัดเจน ครบถวน และถูกตองของเนื้อหา 
2. ความเหมาะสมของจํานวนขอมูลในสไลด 
3. ความนาสนใจของขอมูลในสไลดเชน รูปภาพ 
4. ความตอเนื่องของเนื้อหา 
5. ความสอดคลองของเนื้อหากับหัวขอเร่ืองที่นําเสนอ 

 
 ถานักเรียนปฏบิัติไดครบทั้ง 5 รายการไดถูกตองครบถวนให           5  คะแนน 
 ถานักเรียนปฏบิัติขาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ 1 คะแนน  
 
การประเมินวิธีการจัดทํา มีหลักเกณฑดังนี้ 
 ขั้นตอนการจดัทําสไลด 

1. เขาสูโปรแกรมไดถูกตอง 
2. เลือกเคาโครงภาพนิ่งใหเหมาะสมกับเนื้อหา 
3. กําหนดพื้นหลัง 
4. พิมพขอมูลและนําภาพมาใสในสไลด 
5. กําหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุและการเปลี่ยนสไลด 

ถานักเรียนบอกวิธีปฏิบัติไดครบทั้ง 5 รายการไดถูกตองครบถวนให           5  คะแนน 
 ถานักเรียนบอกวิธีปฏิบัตขิาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ         1  คะแนน  
 
 ขอ 6.  ใหสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีสนใจปฏิบัติ และรับ-สงจดหมายอิเลคทรอนิคส   
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
8.  สืบคนขอมูลท่ี 
    เก่ียวกับธุรกิจท่ีสนใจ 
   ปฏิบตัิ และรับ – สง 
   จดหมายอิเลคทรอนิคส 
 

แบบประเมิน 
 
 

8 
 
 

ไมต่ํากวา 6  คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 
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แบบประเมินการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับธรุกิจที่สนใจปฏิบัติ และรับ-สงจดหมายอเิลคทรอนิคส   
หัวขอท่ีวัด 

การสืบคน
ขอมูล 

รับ-สงจดหมาย
อิเลคทรอนิคส 

ขั้นตอนการสบืคนขอมูลและ 
รับ-สงจดหมายอิเลคทรอนิคส 

หัวขอท่ีวัด 
 
 

ชื่อกลุม 2 1 2 1 4 3 2 1 
กลุม 1         
กลุม 2         
กลุม 3         
กลุม 4         
กลุม 5         
กลุม 6         
กลุม 7         
กลุม 8         
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เกณฑการวัดตามแบบประเมินการสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีสนใจปฏิบตัิ และรับ-สงจดหมาย 
อิเลคทรอนิคส 

 
การประเมินการสืบคนขอมูลเก่ียวกับธุริจท่ีสนใจปฏิบตั ิ
 
 การสืบคนขอมูลเก่ียวกับธุริจท่ีสนใจปฏิบตัิมีหลักเกณฑการประเมินดงันี ้

ถานักเรียนสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจทีน่กัเรียนไดจดัทาํให     2  คะแนน 
  ถานักเรียนสืบคนขอมูลไดแตไมเกี่ยวกับธุรกิจที่จัดทําให           1  คะแนน 
 
การประเมินการรับ-สงจดหมายอิเลคทรอนิคส 
         การรับ-สงจดหมายอเิลคทรอนิคสมีหลักเกณฑการประเมินดังนี ้
   ถานักเรียนสงจดหมายอิเลคทรอนิคสและรับจดหมายอิเลคทรอนิคสไดให   2 คะแนน 
   ถานักเรียนปฏบิัติการรับ-สงจดหมายอิเลคทรอนิคสไดอยางใดอยางหนึ่งให 1 คะแนน 
 
หมายเหตุ    การตรวจการรบั-สงจดหมายอเิลคทรอนิคสใหประเมินจากการพิมพภาพหนาจอมาแสดง 
 
การประเมินวิธีการจัดทํา มีหลักเกณฑดังนี้ 
 ขั้นตอนการจดัทําการสืบคนขอมูลและรับ-สงจดหมายอิเลคทรอนิคส 

1. บอกวิธีการสบืคนขอมูลไดชัดเจนถูกตอง 
2. บอกขั้นตอนและวิธีการสงจดหมายอเิลคทรอนิคสไดชัดเจนเปนลําดับขัน้ตอน 
3. แยกแยะการสงจดหมายอิเลคทรอนิคสวาถาสงขอความที่พิมพในชองเขียนขอความกับ

การสงจดหมายแบบแนบไฟลได 
4.   บอกวิธีการรับจดหมายอเิลคทรอนิคสไดถูกตอง 

 
ถานักเรียนบอกวิธีปฏิบัติไดครบทั้ง 4 รายการไดถูกตองครบถวนให       4  คะแนน 

 ถานักเรียนบอกวิธีปฏิบัติขาดรายการใดรายการหนึ่งใหหักรายการละ      1  คะแนน  
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3.  ดานจิตพิสยั   20  คะแนน 
จุดประสงค เคร่ืองมือวัด คะแนน เกณฑประเมิน หมายเหตุ 
9.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ 
     คอมพิวเตอรได 
     เรียบรอยถูกตอง 

แบบประเมิน 20 
 
 

ไมต่ํากวา 18 คะแนน 
 
 

ถาคะแนนไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
สามารถสอบซอม
เสริมได 

  

 

ปดแฟมขอมูล
และโปรแกรม 

ปดเครื่อง
คอมพิวเตอร 

ปดจอภาพ เก็บวัสดุ
อุปกรณ 

หัวขอท่ีวัด 
 

ชื่อกลุม 5 5 5 5 
กลุมท่ี 1     
กลุมท่ี 2     
กลุมท่ี 3     
กลุมท่ี 4     
กลุมท่ี 5     
กลุมท่ี 6     
กลุมท่ี 7     
กลุมท่ี 8     
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แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร   

 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนที่  2  
2.  งานผลิตจุลสาร  
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2  (2) 2.1  เลือกใชคาํสั่งในโปรแกรมประมวลผลคํา 
2201-1001 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  2  (3)        เพื่อสรางและแกไขเอกสาร 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  2  (2) 2.2  พิมพเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 
2201-1006 พิมพดีดไทย  2  1  (3) 2.3  พิมพเอกสารไดถูกตอง 
2201-1008 พิมพดีดอังกฤษ  1  (3)  
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job Title) การผลิตจุลสาร         ภาคเรียนท่ี 2 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
             จัดทําโครงการผลิตจุลสารเพื่อนําเสนอขาวสาร  หรือสาระบันเทิงตางๆ โดยนําความรูจากการศึกษา 
วิธีการใชโปรแกรมประมวลผลคํา มาจัดรูปแบบของจุลสารใหสวยงาม ใชคําพาดหวัที่นาสนใจและจัด
หนากระดาษใหเหมาะสม  
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิงานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1. เขียนโครงการผลิตจุลสาร 
 

1.1 โครงการจุลสารที่มี
องคประกอบรูปแบบครบตาม
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบ
ครบ  ผลิตจุลสารไดจริง 

- เร่ืองการเขียนโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 
 
- เร่ืองการผลิตเอกสารตาม
รูปแบบ (วิชาการใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  จดัเตรียมขอมูลที่จะจดัทําจุลสาร 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. รวบรวมขอมูล เอกสารที่
เกี่ยวของกับเนื้อหา 
2 กําหนดรูปแบบของจุลสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ขอมูลสอดคลองและเหมาะสม
กับหัวเร่ืองของจุลสาร 
2.1 รูปแบบจุลสารถูกตอง 

- เร่ืองการใชภาษา (วิชาภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 1และวิชาภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร 1) 
- เร่ืองการจัดพิมพ (วิชาการใช
โปรแกรมประมวลผลคํา,พิมพดีด
ไทย) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. พมิพจุลสาร 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. พิมพเนื้อหาโดยกําหนด
รูปแบบตัวอักษร คอลัมน การ
แบงคํา 
2. ใชภาษาไทยไดถูกตองตาม
หลักเกณฑ 

3.1 กําหนดรูปแบบการพิมพ ใชคํา 
วรรคตอนไดถูกตอง 
3.2 ใชคําไดถูกตองตามฐานะบุคคล 
โอกาสและกาละเทศะ 

- เร่ืองการพิมพ(วิชาพิมพไทย-
พิมพอังกฤษ) ดวยคอมพิวเตอรได 
-  เร่ืองการใชภาษาไทย 
(วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4. จัดทํารูปเลม 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1. พิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 เอกสารเรียบรอยถูกตอง 
4.2 รูปเลมเหมาะสม 

- เร่ืองการจัดเอกสารตามรูปแบบ    
  (วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน) 
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แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร   

 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนที่  3  
3.  งานการทําสื่อประชาสัมพันธ  
2201-2407 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา

ประยุกต  1  (2) 
3.1  เลือกใชโปรแกรมประมวลผลคําในการผลิต

เอกสารประเภทตาง ๆ 
2201-2205 การโฆษณา  3  (5) 3.2  เลือกสื่อโฆษณาไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
2201-2408 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ   2  (4) 3.3  ออกแบบและจัดหนาสือ่ส่ิงพิมพดวยโปรแกรม 
2201-2419 การใชโปรแกรมกราฟก  2  (4)        สําเร็จรูป 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  2  (2) 3.4  เลือกใชโปรแกรมในงานคอมพิวเตอรกราฟก 
2201-2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล  2  (4) 3.5  ใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job Title) 3. งานทําสื่อประชาสัมพันธ         ภาคเรียนท่ี  3 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
             การจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลของหนวยงานหรือองคกร โดยใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล และจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ ประกอบการนําเสนอขอมูล 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

1. เขียนโครงการผลิตสื่อนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 

1.3 โครงการผลิตสื่อนําเสนอที่มี
องคประกอบรูปแบบครบตาม
ขอกําหนด 

1.4 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบครบ  
ผลิตจุลสารไดจริง 

 
 
 

- เรื่องการเขียนโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ  
   (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ    สื่อสาร) 
- เรื่องความรูเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ 
(วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน) 
- เรื่องการพิมพเอกสารตามรูปแบบ
(วิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
ประยุกต) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  จัดเตรียมขอมูลที่จะจัดทําขอมูลนําเสนอ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. รวบรวมขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหา ที่นํามาจัดทําสื่อนําเสนอ 
 
 

2.1 ขอมูลที่จัดหาสอดคลองกับเรื่องที่จะ
นําเสนอ 
2.2 จัดหารูปภาพตางๆ สอดคลองกับ
เรื่องที่จะนําเสนอ 

- เรื่องการใชภาษาไทย (วิชาภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 1) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 2.  จัดเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอ (ตอ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

2. เขียน Story Board 2.3. เนื้อหาของขอมูลมีความ 
       ตอเนื่อง 

- เรื่องการจัดพิมพรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 
(วิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
ประยุกต ) 
-  เรื่องการใชภาษาอังกฤษ (วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 
- เรื่องการใชภาษาไทย ( วิชาภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องการสรางสรรคงาน 
   โฆษณา (วิชาการโฆษณา) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. จัดทํางานนําเสนอและผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. จัดทําสื่อสิ่งพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 กําหนดรูปแบบการพิมพ เชน 
กําหนดรูปแบบตัวอักษร สี ขนาด การใช
วรรคตอน การกําหนดคอลัมภไดถูกตอง 
3.2 การตกแตงภาพ การเลือกใชภาพ  
การจัดการภาพไดตําแหนงที่เหมาะสม 

- เรื่องการกําหนดรูปแบบการพิมพ 
(วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ) 
- เรื่อง การกําหนดรูปแบบการพิมพ 
(วิชาโปรแกรมประมวลผลคํา
ประยุกต) 
- เรื่องการตกแตงภาพ (วิชาการใช
โปรแกรมกราฟก) 
- เรื่องการจัดวางภาพ (วิชาการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพและโปรแกรมประมวลผลคํา
ประยุกต) 
- การกําหนดขนาดของรูปภาพ (วิชา
คณิตศาสตรประยุกต2) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. จัดทํางานนําเสนอและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (ตอ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

2. จัดทําสื่อนําเสนอ  3.3 กําหนดลําดับขั้นตอนการ 
     นําเสนอไดเหมาะสม 
3.4 จัดทําสื่อนําเสนอไดถูกตอง 

- เรื่องการกําหนดลําดับขั้นตอน 
   การนําเสนอ (วิชาการใช 
   โปรแกรมนําเสนอ) 
-  เรื่องการเลือกรูปภาพให 
   เหมาะสมกับหัวขอการนําเสนอ
(วิชาการใชโปรแกรมกราฟก) 
- เรื่องการกําหนดขนาดของรูปภาพ ( 
วิชาการใชโปรแกรมกราฟก) 
- เรื่องการกําหนดรูปแบบการแสดงผล 
(Transition) (วิชาการใชโปรแกรม
นําเสนอ) 
- เรื่องการกําหนดรูปแบบตัวอักษร 
(วิชาการใชโปรแกรมกราฟก) 
- เรื่องการกําหนดขนาดของรูปภาพ
และตัวอักษร (วิชาคณิตศาสตร
ประยุกต 2 
- เรื่องการสรางไฟลแสดงผลงาน 
(วิชาการใชโปรแกรมนําเสนอ) 
 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4. การนําเสนอผลงาน 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. นําเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 

4.1 การแตงกายเรียบรอยเหมาะสม 
4.2 น้ําเสียงดังฟงชัด 
4.3 ผูฟงมีสวนรวมในการนําเสนอ 

- เรื่องบุคลิกภาพในการนําเสนอ (วิชา
ศิลปะการพูด) 
- เรื่อง การใชภาษาไทย (วิชาภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องการตกแตงภาพ (วิชาการใช
โปรแกรมกราฟก) 
- เรื่องการนําเสนอผลงาน (วิชาการใช
โปรแกรมนําเสนอขอมูล) 
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แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร   

 
 
ภาคเรียนที่  4  
4.  งานงานบริการดานคอมพิวเตอร  
2201-2204 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  3  (4) 4.1  เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม 
2201-2416 ฮารดแวรและยูลิทิตี้เบื้องตน  2  (4) 4.2  บํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร 
2201-2403 จริยธรรมในวชิาชีพคอมพิวเตอร 2 (2)  
2201-2418 เทคโนโลยีสํานักงาน  2  (4)  
2201-2415 ระบบเครือขายเบื้องตน  2  (4)  
2201-6704 อินเตอรเน็ตเบือ้งตน  2  (4)  
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job Title) งานบริการดานคอมพิวเตอร         ภาคเรียนท่ี  4 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
             จัดทําโครงการธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสรางทักษะในการปฏิบัติ งานอาชีพคอมพิวเตอร และจัดการรูปแบบการ
ปฏิบัติการใชเทคโนโลยีในสํานักงานสมัยใหม 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

1. เขียนโครงการธุรกิจขนาดเล็ก 
 

1.5 โครงการธุรกิจขนาดเล็ก ที่มี
องคประกอบ รูปแบบครบตาม
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบครบ  
ทําธุรกิจขนาดเล็กได 

- เรื่องการเขียนโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1วิชาการ
จัดการธุรกิจเบื้องตน) 
- เรื่องวางแผนขั้นตอนการดําเนิน 
  ธุรกิจขนาดยอม (วิชา การดําเนิน
ธุรกิจขนาดยอม) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  ใหบริการงานดานคอมพิวเตอร 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. พิมพเอกสารไดถูกตอง ตามแบบที่
ลูกคาตองการ 
2. งานบํารุงรักษาระบบงาน
คอมพิวเตอร เชน ติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต  ติดตั้งอุปกรณตอพวง 
เครื่อง Printer Scanner  ไดถูกตอง
พรอมชวยงาน 
3. สรางงานอาชีพดานคอม- 
    พิวเตอร 

2.1 กําหนดลักษณะงานตาม 
      สมรรถนะขอ 1 
2.2 ช้ินงานหรือรายงานการ 
       ใหบริการ 

- เรื่องการใชภาษา (วิชาภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ 1  และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร)หรือ 
- เรื่องการบํารุงรักษา (วิชาจริยธรรม
ในอาชีพคอมพิวเตอรและวิชา
ฮารดแวรและยูทิลิต้ีเบื้องตน,วิชา
เทคโนโลยีสํานักงาน,วิชาคอมพิวเตอร
และระบบปฏิบัติการเบื้องตน,วิชา
ระบบเครือขายเบื้องตน,วิชา
อินเตอรเน็ตเบื้องตน) หรือ 
- เรื่องการพัฒนาเว็บเพจ (วิชาการสราง
เว็บเพจและวิชาจริยธรรมในอาชีพ
คอมพิวเตอร) 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

36

 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. เขียนรายงาน 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

1. สรุปรายรับรายจาย จากการ
ใหบริการงานดานคอมพิวเตอร 
2. ใชภาษาไทยไดถูกตองตาม
หลักเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 แสดงรายการที่ใหบริการงาน
คอมพิวเตอร 
3.2 จัดรูปแบบของรายการใหบริการ
ดานคอมพิวเตอรได สะอาด เรียบรอย 

- เรื่องการทํางบการเงิน(วิชาบัญชี
เบื้องตน 1  และวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
งานอาชีพ)  
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แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)   

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร   

 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนที่  5  
5.  งานสรางเวบ็เพจเชิงพาณชิย  
2201-2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล  2  (4) 5.1  ใชคําสั่งในโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อสราง 
2201-2203 การขายตรง  3  (4)        โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
2201-2414 การสรางเว็บเพจ  2  (4) 5.2  ออกแบบสวนประกอบของเว็บเพจ 
  5.3  พัฒนาเวบ็เพจนดวยโปรแกรมภาษาหรือ 
         โปรแกรมสําเร็จรูป 
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job Title) งานสรางเว็บเพจเชิงพาณชิย         ภาคเรียนท่ี  5 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
             สรางเว็บไซตในการนําเสนอขายสินคาเชิงพาณิชย  โดยการจัดทําตองยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพคอมพิวเตอร 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

1. เขียนโครงการพัฒนาเว็บไซตเชิง
พาณิชย 
2.  เขียนแผนปฏิบัติการพัฒนา
เว็บไซต 
 

1.6 รูปแบบโครงการครบถวนตาม
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติการมีองคประกอบ
ครบถวน 

- เรื่องการเขียนโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องการพิมพเอกสาร (วิชาการใช
โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  จัดเตรียมขอมูลที่จะจัดทําเว็บไซตเสนอขายสินคา 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. รวบรวมและสืบคนขอมูลที่
เกี่ยวของกับการนําเนื้อหามาจัดทํา
เว็บไซตเสนอขายสินคา 
2. ออกแบบเว็บไซตในการเสนอขาย
สินคา 
3. ตกแตงรูปภาพในการจัดทํา
เว็บไซต 
4.  ออกแบบปายโฆษณาในเว็บไซต 

2.1 ขอมูลที่จัดหาสอดคลองกับเรื่องที่จะ
นํามาทําเว็บไซต 
2.2 จัดหารูปภาพตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
เรื่องที่จะนํามาจัดทําเว็บไซต 
2.3 ออกแบบเว็บไซตไดถูกตองตาม
รูปแบบ 
2.4  ตกแตงรูปภาพ กําหนดขนาดชนิด
และรูปแบบของไฟลภาพไดเหมาะสม
กับการนําไปสรางงานเว็บไซต 
2.5  ตกแตงรูปภาพ กําหนดขนาด 
กําหนดการเคลื่อนที่ใหกับภาพและ
ขอความไดอยางเหมาะสม 
 

- เรื่องการใชภาษาไทย (วิชาภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องการใชศัพทในการสืบคนขอมูล 
(วิชาภาษาอังกฤษเพื่องาน
คอมพิวเตอร) 
- เรื่องคนหาขอมูล (วิชาอินเตอรเน็ต
เบื้องตน, ระบบ 
เครือขายเบื้องตน) 
- เรื่องออกแบบเว็บไซต (วิชาการสราง
เว็บเพจ) 
- เรื่องการตกแตงรูปภาพ กําหนด
ขนาด ชนิด และรูปแบบของไฟล (วิชา 
การใชโปรแกรมกราฟกส) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  จัดเตรียมขอมูลที่จะจัดทําเว็บไซตเสนอขายสินคา (ตอ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

 2.6 ออกแบบงานโฆษณาไดเหมาะสม
กับสินคา 
 

- ตกแตงภาพกําหนดขนาด 
กําหนดการเคลื่อนไหวใหกับภาพและ
ขอความ (วิชาการใชโปรแกรม
กราฟกส) 
- การออกแบบงานโฆษณา (วิชาการ
ใชโปรแกรมกราฟกส, วิชาการ
โฆษณา) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3.  จัดทําเว็บไซต 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. จัดทําเว็บไซตในการนําเสนอขาย
สินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 นําขอมูลมาจัดวางไดตําแหนงที่
เหมาะสมในการจัดทําเว็บไซตเสนอขาย
สินคา 

- เรื่อง การใชภาษาไทย (วิชาภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 1 )  
- เรื่อง  การจัดทําฐานขอมูล  (การใช
โปรแกรมฐานขอมูล) 
-  เรื่อง การนําเสนอขายสินคา 
(วิชาการขายตรง) 
- เรื่อง การจัดวางขอความ กําหนด
รูปแบบตวัอักษร สี ขนาด ตาราง 
รูปภาพ การนําไฟลเคลื่อนไหวจัดวาง
ในเว็บเพจ การทํา Hyper Link Hyper 
Text ในการสรางเว็บเพจ (วิชาการ
สรางเว็บเพจ)  
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ภาคเรียนที่  6  
6.  งานโครงการ  
2201-2204 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  3  (4)  
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน  (Job Title) โครงการวิชาชีพ         ภาคเรียนท่ี  6 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
        วางแผนการดําเนินงานธุรกิจ โดยใชวิชาชีพคอมพิวเตอร มาพัฒนางานดวยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1.  วางแผนดําเนินธุรกิจ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

1. มีความรู ในการเลือกโครงงาน 
2. สามารถวิเคราะหความเปนไปได
ของธุรกิจ 
 
3. มีความรูในการกําหนดลักษณะ
ของโครงการที่จัดทํา 
 
4. เขียนโครงการวิชาชีพ 
 
 
5. เขียนแผนปฏิบัติงานทําโครงการ
วิชาชีพ 
 

1.1 หลักเกณฑในการเลือกโครงการที่
จัดทําได 
1.2 วิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจที่
จะจัดทําได 
 
1.3 อธิบายลักษณะของโครงการที่จัดทํา
ได 
 
1.4 โครงการวิชาชีพที่มีองคประกอบ
รูปแบบครบถวน 
 
1.5 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบ
ครบถวน 

- เรื่องการเขียนโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องการพิมพเอกสาร (วิชาการ 
  ใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
   ประยุกต) 
 
 
 
- เรื่องการเขียนโครงการ  
  (วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1) 
- เรื่องวางแผนขั้นตอนการดําเนิน 
   ธุรกิจขนาดยอม (วิชาการ 
   ดําเนินธุรกิจขนาดยอม) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  การดําเนินธุรกิจ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. สามารถแบงงานตามความถนัด
และความสามารถของสมาชิกกลุม 
2.  สามารถดําเนินโครงงานวิชาชีพ 
3.  สามารถบูรณาการความรู 

2.1 หลักเกณฑในการแบงงานใหกับ
สมาชิกภายในกลุมได 
 
2.2  จัดทําโครงงานวิชาชีพได 
 
2.3  ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

- เรื่อง ธุรกิจ (วิชาการจัดการธุรกิจ
เบื้องตน) 
 
- เรื่อง ดําเนินธุรกิจ (วิชาการดําเนิน
ธุรกิจขนาดยอม) 
- เรื่อง การดําเนินจัดการธุรกิจ 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.  การดําเนินธุรกิจ  (ตอ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic/Subject 

และประสบการณในการดําเนินงาน
โครงงาน 
 
4. สามารถสรุปรายได  รายจายของ
โครงการวิชาชีพได 
5. มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 

คอมพิวเตอรได 
 
 
2.4 บัญชีรายได – รายจาย 
 
2.5 มีความซื่อสัตยสุจริต 
มีความรับผิดชอบ 
มีความขยันหมั่นเพียร 
 

(วิชา การจัดการธุรกิจเบื้องตน  
วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
วิชาการขาย 2 ) 
- เรื่อง จริยธรรมในอาชพีคอมพิวเตอร 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3.  นําเสนอผลงาน 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ 

Topic/Subject 

1. เขียนรายงานการจัดทําโครงงาน
วิชาชีพได 
 
2. นําเสนอผลงานการจัดทําโครงงาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 รายงานโครงการวิชาชีพ 
 
 
3.2 นําเสนอผลงานการจัดทําโครงงาน
ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 

- เรื่อง การเขียนโครงการ (วิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 )  
 
- เรื่อง  การนําเสนอ (วิชาการใช
โปรแกรมนําเสนอขอมูล) 
- เรื่อง การนําเสนอ ( วิชา การขาย) 
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ทัศนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 

วิชา คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ (2001-0001) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

การจัดการธุรกิจเบื้องตน 
- กําหนดและสรางรูปแบบเอกสารทาง
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
- ใชคําศัพทสืบคนขอมูล 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 
- การเขียนโครงการ 
- การนําเสนอ 

คณิตศาสตรประยุกต 1 
- อัตราสวน 
- สัดสวน 
- รอยละ 

บัญชีเบื้องตน 1 
-  บัญชีรายรับ-รายจาย 

การขาย 1 
- วิธีวิเคราะหลูกคาเปาหมาย 

พิมพดีดไทย 1 
- พิมพเอกสารแบบสัมผัส 




