
วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก(อ.ีเทค)
ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2564

รหสัวชิา 20204 - 2001 ชื�อวชิา ระบบปฏบิตักิารเบื�องตน้ CODE   3109
เวลาเรยีน 4   คาบ/สปัดาห์ จาํนวน 3  หนว่ยกติ

ระดบัช้นั ปวช. 2 ปีที� 2 สาขา คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

จดุประสงคร์ายวชิา
1. เขา้ใจเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร์
2. เขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการทํางานของโปรแกรมระบบปฏบิตักิารที�เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที�
เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)
3. สามารถตดิตั �งใชง้านโปรแกรมระบบปฏบิตักิารที�เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบ ที�เป็นมาตรฐาน
เปิด (Open Standard)
4. มเีจตคตแิละกจินสิยัที�ดใีนการปฏบิตังิานคอมพวิเตอรด์ว้ยความละเอยีดรอบคอบ และถกูตอ้ง
สมรรถนะรายวชิา
1. แสดงความรูเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร์
2. แสดงความรูเ้กี�ยวกบัหลกัการทํางานของโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร
3. ตดิตั �งและใชร้ะบบปฏบิตักิารทั �งระบบที�เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที�เป็น มาตรฐานเปิด
(Open Standard)
คาํอธบิายรายวชิา

ศกึษาและปฏบิตัเิกี�ยวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการทํางานของระบบปฏบิตักิาร  การตดิตั �ง
ระบบปฏบิตักิารตา่งๆ ทั �งระบบที�เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที�เป็นมาตรฐาน เปิด (Open
Standard)  การใชง้านโปรแกรมระบบปฏบิตักิารเบื�องตน้และโปรแกรมยทูลิติี�ของ ระบบปฏบิตักิาร

สปัดาหท์ี� เนื�อหาการเรยีนการสอน

1. องคป์ระกอบคอมพวิเตอร ์/ประภทของฮารด์แวร ์- ซอฟตแ์วร์ /ภาษาคอมพวิเตอร ์/ ยคุ

2. ขั �นตอนการทํางานของคอมพวิเตอร ์/ อปุกรณต์อ่พว่ง / สื�อบนัทกึขอ้มลู

3. ระบบปฏบิตักิาร DOS คําสั�งตา่งๆ

4. การสรา้ง Sub Directories

5. การสรา้ง Batch File

6. ระบบปฏบิตักิาร Android

7. ระบบปฏบิตักิาร iOS

8. สอบกลางภาค

9. ระบบปฏบิตักิาร Linux

10. การจําลองตดิตั �ง Windows 10 ดว้ย VirtualBox

11. แนะนําการใชง้าน Windows 10 / การปรับแตง่หนา้จอ / เมนู / คยีล์ดัตา่งๆ

12. Microsoft Account /  Microsoft Edge / Microsoft Store



13. การจัดการไฟล ์/ การใช ้โปรแกรม Utility ตา่งๆ

14. การใช ้Task Manager / Settings และ Control Panel

15. การตั �งคา่ Device อปุกรณต์า่งๆ

16. การเชื�อมตอ่เครอืขา่ยดว้ย USB  - Hotspot Mobile

17. การแชรห์นา้จอคอมพวิเตอร ์2 หนา้จอ / แชรห์นา้จอมอืถอื เขา้จอคอมพวิเตอร์

18. สอบปลายภาค

การประเมนิผล
- คะแนนเกบ็ระหวา่งภาคเรยีน

ครั �งที� 1 หลกัการพื�นฐานของระบบคอมพวิเตอร์ 5 %
ครั�งที� 2     การใชคํ้าสั�ง DOS / Directory /Batch File 5 %
ครั�งที� 3 ระบบปฏบิตักิารตา่งๆ  Android , iOS , Linux 5 %
ครั�งที� 4 การใชง้าน Windows 10 , MS Store , MS Edge 5 %
ครั�งที� 5 การจัดการไฟล ์/ Utility /Task manager 5 %
ครั�งที� 6 การปรับแตง่ตั �งคา่ Windows ,Device อปุกรณ์ 5 %
ครั�งที� 7 การเชื�อมตอ่เครอืขา่ย /การแชรห์นา้จอ 5 %

- ทดสอบกลางภาค 15 %
- ทดสอบปลายภาค 20 %
- กจินสิยั

- เวลาเรยีน (ตรงตอ่เวลา/ใฝ่เรยีนรู)้ 10 %
- การเขา้สอบ/การสง่งาน (ซื�อสตัย ์/รับผดิชอบ/สรา้งสรรค)์ 5 %
- พฤตกิรรมการเรยีน (ประหยดั/ปลอดภยั/จติสาธารณะ) 5 %
- การมาเรยีนตลอดภาคเรยีน (ขยนัอดทน/รับผดิชอบ) 10 %

- การขาดเรยีน ขาด/ลา ไดไ้มเ่กนิ 15 คาบ
- อาจารยผูส้อน
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3. อ. ธรัีช  สทุธวจิติร
4. อ. วฒุนัินท ์ กลั�นดาวลอย
5. อ. นทธีร  สงัขส์วุรรณ
6. Mr. Suleyman


