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ปีท่ี สาขา

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้

                         

สัปดาห์ท่ี เน้ือหาการเรียนการสอน

1 แนะน ำกำรเรียนกำรสอน , เร่ิมต้นใช้งำน MS-Word กำรปรับแต่งแบบอักษร

2 กำรสร้ำงเอกสำร กำรใช้ค ำส่ัง File, Home, Insert, Design

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

3 หน่วยกิต

   ระดับช้ัน ปวส. 1 บริหารธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Things) เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนบุคคลท่ีสำม (Block chain)

1. เข้ำใจเก่ียวกับควำมรู้พ้ืนฐำน ควำมหมำย องค์ประกอบ กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)

   เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ จ านวน

รหัสวิชา 30001-2003 ช่ือวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ CODE

************************************************************************************************

ธุรกรรมกำรเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทัล

บนส่ือสังคมออนไลน์

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Things) เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนบุคคลท่ีสำม (Block chain)

2. กรณีศึกษำเทคโนโลยีดิจิทัลเช่ือมโยงอำชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอำชีพยุคดิจิทัล

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมรับผิดชอบ ตระหนักถึงกำรเป็นพลเมืองดิจิทัล

1. แสดงควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับควำมหมำย องค์ประกอบ กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)

สมรรถนะรายวิชา

ธุรกรรมกำรเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency)  ธุรกิจดิจิทัล

บนส่ือสังคมออนไลน์ และกำรเช่ือมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลในอำชีพ

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Things) เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนบุคคลท่ีสำม (Block chain)

ธุรกรรมกำรเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทัล

บนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษำเทคโนโลยีดิจิทัลเช่ือมโยงอำชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอำชีพของกำรเป็น

พลเมืองยุคดิจิทัล

2. กรณีศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรจัดกำรอำชีพ

3. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรอำชีพ และกำรเป็นพลเมืองดิจิทัล

ศึกษำและปฏิบัติเก่ียวกับ ควำมรู้พ้ืนฐำน ควำมหมำย องค์ประกอบ กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) 

ค าอธิบายรายวิชา



ติว สพร. แผ่นพับ

ติว สพร. แผ่นพับ (ต่อ)

การประเมินผล

- คะแนนเก็บระหว่ำงภำคเรียน

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

- ทดสอบกลำงภำค 15 %

- ทดสอบปลำยภำค 20 %

- กิจนิสัย - เวลำเรียนของแต่ละรำยวิชำ (ขยันอดทน/ท ำงำนเป็นทีม/ใฝ่รู้) 10 %

คร้ังท่ี 1 Font , Symbol , Drop Cap , Column คะแนน

16 กำรค ำนวณแบบมีเง่ือนไขแบบต่ำงๆ 

17 กำรค้นหำข้อมูล และกำรจัดเรียงข้อมูล กำรสร้ำงกรำฟและปรับแต่งกรำฟในรูปแบบต่ำงๆ

18 สอบปลำยภำค

คร้ังท่ี 6 สร้ำงตำรำง+แบบฟอร์ม ค ำนวณมีเง่ือนไข คะแนน

คร้ังท่ี 7 สร้ำงฟอร์ม ค ำนวณ และกรำฟ คะแนน

สอบปฏิบัติ (MS-Word) คะแนน

ใช้คะแนนสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ คะแนน

คร้ังท่ี 3 กำรสร้ำงงำน และ ปรับแต่งรูปแบบ คะแนน

คร้ังท่ี 2 WordArt , Picture ,Table คะแนน

เร่ิมใช้งำน MS-PowerPoint กำรสร้ำงงำนพรีเซนเตชัน

คร้ังท่ี 5 น ำเสนอช้ินงำน แทรกเสียง, ไฟล์ VDO คะแนน

คร้ังท่ี 4 น ำเสนอช้ินงำน แทรกเสียง, ไฟล์ VDO คะแนน

15 เร่ิมต้นกำรใช้ MS-Excel กำรสร้ำงและจัดกำรตำรำงงำน กำรสร้ำงแบบฟอร์ม และกำรค ำนวณ

สัปดาห์ท่ี เน้ือหาการเรียนการสอน

8 ทดสอบกลำงภำค (นอกตำรำง)

10

11

12

13 กำรใส่ Transitions and Aminations, Master Slide, Link Slide

14 สอบซ่อม สพร.

7 ติว สพร. จดหมำยเวียน (ต่อ)

กำรตกแต่ง ปรับปรุง แก้ไข เอกสำร

9 ทดสอบกลำงภำค 

4

5 กำรสร้ำงแผนภูมิ , กำรสร้ำงแผนผังองค์กร, SmartArt 

6 ติว สพร. จดหมำยเวียน

3 กำรใช้ค ำส่ัง Columns, Break, Tab



- กำรเข้ำสอบ/ส่งงำน (ควำมซ่ือสัตย์/ประหยัด/ควำมคิดสร้ำงสรรค์) 5 %

- พฤติกรรมกำรเรียน (ควำมปลอดภัย/จิตสำธำรณะ) 5 %

- กำรมำเรียนตลอดภำคเรียนของแต่ละรำยวิชำ 

   (ควำมรับผิดชอบ/ระเบียบวินัยตรงต่อเวลำ) 10 %

- กำรขำดเรียน ขำด/ลำ  ได้ไม่เกิน 15 คำบ

- อำจำรย์ผู้สอน อ.  ขวัญจิต สันติสถำพรสุข

อ.  จันทิรำ กำญจนพันธ์ุ

อ.  พิสมัย ผุยผัน

อ. ปรวีร์ ถนอมคุณ

อ.  กวีรัตน์ ทองโชติฉัตร

****************

   ( คิด 20 % ของเวลำเรียนท้ังหมด )


