
โครงการจัดการเรียนรู ้
รหัสวิชา 2001-2001   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ    จ านวน 2 หน่วยกิต    54  ชั่วโมง 

สาขาวิชา/แผนกวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา สมรรถนะประจ าหน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ ช.ม. การบูรณาการ 
1-2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร ์
3. ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
  3.1 อุปกรณ์อินพุต 
  3.2 อุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง 
  3.3 อุปกรณ์เอาต์พุต 
  3.4 อุปกรณ์ต่อพ่วง 
  3.5 ส่ือบันทึกข้อมูล 

 

 
1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายองค์ประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร์ 
3. อธิบายส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ 

 
1. ให้นัก เรียน ค้นคว้า

หน่วยการเรียน และ
ออกมาอภิปรายหน้า
ช้ันเรียน 

2. บรรยาย อธิบายและ 
ยกตัวอย่าง  

3. แสดงวิธีการปฏิบั ติ
ในแต่ ละหัวข้อการ
เรียนและให้นักเรียน
ปฏิบัติไปพร้อมกัน 

4. สรุปบทเรียน 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

และบททดสอบ 
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บูรณาการคุณธรรม
ค่านิยม 12 
ประการ 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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บทที่ 2  ระบบปฏิบัติการ Windows XP 
 1.   ระบบปฏิบัติการ 
 2.   การติดต้ังระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
 3.   ระบบไฟล์และโฟลเดอร์ของวินโดวส์ 
 4.   การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 
 5.   การสร้าง Shortcut 
 6.   การใช้งานวินโดวส์เอ็กพลอเลอร์ 
 7.   การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 
 8.   การออกจากโปรแกรมวินโดวส์  

 
 
บทที่ 3 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word   

1. แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 
2. ก้าวเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 
3. หน้าท่ีและการใช้งานคีย์ต่างๆ บน

แป้นพิมพ์ 
4. การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟท์

เวิร์ด 
 

 
1. อธิบายระบบปฏิบัติการ 
2. ติดต้ังระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
3. สร้างระบบไฟล์และโฟลเดอร์ของ

วินโดวส์ 
4. จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 
5. สร้าง Shortcut 
6. ใช้งานวินโดวส์เอ็กพลอเลอร์ 
7. ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 
8. ออกจากโปรแกรมวินโดวส์ 
 
 
1. อธิบายความหมายโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
2. เปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 
3. ใช้งานคีย์ต่างๆ บนแป้นพิมพ ์
4. ออกจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 

 
1. บรรยาย อธิบายและ 

ยกตัวอย่าง  
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท

และแบบทดสอบ 
 
 
 
 

1. บรรยาย อธิบายและ 
ยกตัวอย่าง 

2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ
ในแต่ละหัวข้อ 

3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท

และแบบทดสอบ 

3 
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บทที่ 4  การสร้างเอกสาร Microsoft Word  
1. การสร้างเอกสารด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด 
2. มุมมอง (View) ต่างๆ ของเอกสาร 
3. การเล่ือนเอกสารต่างๆ โดยใช้เมาส์ 
4. การใช้ค าส่ังเลิกท าและท าซ้ า 
5. การบันทึกเอกสาร 
6. การปิดเอกสาร 
7. การเปิดเอกสาร 
8. การค้นหาไฟล์เอกสาร 

 
บทที่  5  การตกแต่งเอกสาร 

1. การเลือกแบบอักษร 
2. การตกแต่งข้อความด้วยสี 
3. การแรเงา 
4. การตีกรอบข้อความ 
5. การตั้งกั้นหน้ากั้นหลัง 
6. การก าหนดต าแหน่งแทบ 

 
1. สร้างเอกสารด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด 
2. เปิดเอกสารในมุมมอง (View) ต่างๆ 
3. เล่ือนเอกสารต่างๆ โดยใช้เมาส์ 
4. ใช้ค าส่ังเลิกท าและท าซ้ าใน

ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
5. บันทึกเอกสารในไมโครซอฟท์เวิร์ด 
6. เปิด-ปิดเอกสารในไมโครซอฟท์เวิร์ด 
7. ค้นหาไฟล์เอกสารด้วยไมโครซอฟท์

เวิร์ด 
 
 
1. เลือกแบบอักษรและตกแต่งข้อความ

ด้วยสีด้วยเครื่องมือในไมโครซอฟท์
เวิร์ด 

2. แรเงาและตีกรอบข้อความด้วย
เครื่องมือในไมโครซอฟท์เวิร์ด 

3. ต้ังกั้นหน้ากั้นหลัง 
4. ก าหนดต าแหน่งแทบ 

 
1. บรรยาย อธิบายและ 

ยกตัวอย่าง 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท

แบบฝึกปฏิบัติ และ
แบบทดสอบ 

 
 
 

1. บรรยาย อธิบายและ 
ยกตัวอย่าง 

2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ
ในแต่ละหัวข้อ 

3. สรุปบทเรียน 
4. แ บ บ ฝึ ก หั ด แ ล ะ

แบบทดสอบ 
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บทที่ 6  ตารางและการพิมพ์งาน 
1. ส่วนประกอบพื้นฐานของตาราง 
2. การสร้างตารางขั้นพื้นฐาน 
3. การป้อนข้อความลงในตาราง 
4. การแทรกแถว คอลัมน์ และเซลล์ 
5. การลบแถว คอลัมน์ และเซลล์ 
6. การตกแต่งตาราง 
7. การพิมพ์เอกสาร 
 

 
บทที่  7 รู้จักกับ Microsoft Excel  

1. Microsoft Excel คืออะไร 
2. ส่วนประกอบของ Microsoft Excel 
3. แถบเครื่องมือ 
4. รู้จักกับเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต 
5. วิธีป้อนข้อมูลซ้ า 
6. บันทึกข้อมูล 
7. ปิดเวิร์กบุ๊ก 
8. ออกจาก Microsoft Excel 

 
1. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐานของ

ตาราง 
2. สร้างตารางด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด 
3. ป้อนข้อความลงในตาราง 
4. แทรกแถว คอลัมน ์และเซลล์ 
5. ลบแถว คอลัมน์ และเซลล์ 
6. ตกแต่งตารางและพิมพ์เอกสาร 

 
 
 

1. อธิบายความหมายและส่วนประกอบ
ของ Microsoft Excel 

2. อธิบายแถบเครื่องมือใน Microsoft 
Excel 

3. อธิบายความหมายของเวิร์กบุ๊กและ
เวิร์กชีต 

4. ป้อนข้อมูลซ้ าและบันทึกข้อมูล 
5. ปิดเวิร์กบุ๊ก และปิด Microsoft Excel 

 
1. บรรยาย อธิบายและ 

ยกตัวอย่าง 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

แบบฝึกปฏิบัติ และ
แบบทดสอบ 

 
 
1. บรรยาย อธิบายและ 

ยกตัวอย่าง 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

แบบฝึกปฏิบัติ และ
แบบทดสอบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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บทที่ 8 การแก้ไขเวิร์กชีต 
1. การเรียกข้อมูลท่ีบันทึกไว้กลับมาใช้

งาน 
2. การเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ 
3. การตั้งช่ือเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ท่ีต้องใช้

เป็นประจ า 
4. การคัดลอกข้อมูลในเซลล์ 
5. การแทรกข้อมูล 
6. การลบข้อมูลในเซลล์ 
7. ปรับความกว้างและความสูงของแถว 
8. การใช้ค าส่ัง Undo และ Redo เพื่อ

ยกเลิกข้อผิดพลาด 
 
บทที่ 9 การตกแต่งเวิร์กชีต 

1. การตกแต่งเวิร์กชีต 
2. ก าหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล 
3. การขีดเส้นตาราง 
4. การก าหนดรูปแบบเส้นตารางโดย

ละเอียด 

 
1. เรียกข้อมูลท่ีบันทึกไว้กลับมาใช้งาน 
2. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ 
3. ต้ังช่ือเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ท่ีต้องใช้เป็น

ประจ า 
4. คัดลอก ลบ และแทรกข้อมูลในเซลล์ 
5. ปรับความกว้างและความสูงของแถว 
6. ใช้ค าส่ัง Undo และ Redo เพื่อ

ยกเลิกข้อผิดพลาด 
 
 
 
 
 
1. ตกแต่งเวิร์กชีตด้วย Microsoft Excel 
2. ก าหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล 
3. ขีดเส้นตาราง 
4. ก าหนดรูปแบบเส้นตารางโดยละเอียด 

 
1. บรรยาย อธิบายและ 

ยกตัวอย่าง 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

แบบฝึกปฏิบัติ และ
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 

1. บรรยาย อธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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บทที่ 10  สูตรค านวณ ฟังก์ชั่น และการใช้
กราฟ  

   1.   สูตรค านวณ ฟังก์ช่ัน และ
การใช้กราฟ 
 2.   การใช้สูตรค านวณ 
 3.   การใช้ฟังก์ช่ันการค านวณ 
 4.   แนะน าส่วนประกอบของฟังก์ช่ัน 
 5.   การใช้กราฟ 
 6.   การแก้ไขและปรับแต่งรายละเอียด
ของกราฟ 

 
บทที่ 11 การพิมพ์งาน 

1. การพิมพ์งาน 
2. การตรวจดูเอกสารก่อนพิมพ์ 

 
 

1. อธิบายส่วนประกอบของฟังก์ช่ัน 
2. ค านวณด้วยฟังก์ช่ัน 
3. สร้างกราฟ แก้ไขและปรับแต่ง

รายละเอียดของกราฟ 
 
 
 
 
 

1. พิมพ์งานด้วย Microsoft Excel 
2. ตรวจดูเอกสารก่อนพิมพ์ 

 

 
 

1. บรรยาย และอธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ และ

แบบทดสอบ 
 
 
 
1. บรรยาย และอธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ และ

แบบทดสอบ 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
บูรณาการคุณธรรม 
ค่านิยม 12 
ประการ 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
บูรณาการคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ 
และบูรณาการ 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา สมรรถนะประจ าหน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ ช.ม. การบูรณาการ 
13 บทที่ 12  แนะน า PowerPoint  และการใช้

งานเบื้องต้น     
1. ความสามารถของ PowerPoint  
2. แนวทางเตรียมการน าเสนองาน 
3. การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint  
4. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 

PowerPoint 
5. การเปิดแถบเครื่องมือ 
6. การสร้างงานน าเสนอช้ินใหม่ 
7. การบันทึกงานน าเสนอท่ีสร้าง 
8. การเรียกข้อมูลท่ีบันทึกไว้กลับมาใช้

งาน 
9. การปิดงานน าเสนอท่ีสร้าง 
10. การออกจากโปรแกรม PowerPoint  

 
 

1. อธิบายความสามารถของ 
PowerPoint 

2. แสดงขั้นตอนการเตรียมการน าเสนอ
งาน 

3. เข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 
4. อธิบายส่วนประกอบของ 

PowerPoint 
5. เปิดแถบเครื่องมือของ PowerPoint 
6. สร้างงานน าเสนอช้ินใหม่ 
7. บันทึกงานน าเสนอท่ีสร้าง 
8. เรียกข้อมูลท่ีบันทึกไว้กลับมาใช้งาน 
9. ปิดงานน าเสนอ 
10. ออกจากโปรแกรม PowerPoint 

 
 

1. บรรยาย และอธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ และ

แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
 
บูรณาการคุณธรรม 
ค่านิยม 12 
ประการ 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                  โครงการจัดการเรียนรู้  วิชา computer and information for work         หน้า     8 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา สมรรถนะประจ าหน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ ช.ม. การบูรณาการ 
14 บทที่  13  การท างานกับภาพนิ่ง 

1. การท างานกับภาพนิ่ง 
2. มุมมองในการท างานของโปรแกรม 

PowerPoint  
3. การแสดงงานน าเสนอ 
4. การจัดเรียงข้อความในมุมมองเค้าร่าง 
5. การสร้างสไลด์เพื่อการน าเสนอ

เบ้ืองต้น 
6. การใช้ค าส่ัง Undo  เพื่อยกเลิก

ข้อผิดพลาด 
7. การย่อ/ขยายมุมมอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ใช้มุมมองในการสร้างภาพนิ่ง 
2. แสดงงานน าเสนอ 
3. จัดเรียงข้อความในมุมมองเค้าร่าง 
4. สร้างสไลด์เพื่อการน าเสนอเบ้ืองต้น 
5. ใช้ค าส่ัง Undo  เพื่อยกเลิก

ข้อผิดพลาด 
6. ย่อ/ขยายมุมมอง 

 
1. บรรยาย และอธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ และ

แบบทดสอบ 
 

3  
บูรณาการคุณธรรม 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
ค่านิยม 12 
ประการ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา สมรรถนะประจ าหน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ ช.ม. การบูรณาการ 

15 บทที่  14  ตกแต่งสไลด์ 
1. การตกแต่งสไลด์ 
2. การใส่ข้อความลงในสไลด์ 
3. การเลือกข้อความและการท างานกับ

กล่องข้อความ 
4. ก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร

ให้กับข้อความในสไลด์ 
5. ก าหนดข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอน 

ขีดเส้นใต้และการใส่เงา 
6. จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้ายหรือ

ชิดขวา 
7. การตกแต่งข้อความโดยการใช้สี 
8. การใส่ตัวเลขแสดงล าดับหัวข้อหรือ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ 
9. การตรวจสอบและแก้ไขค าผิด 
10. WordArt (อักษรศิลป์) 
11. การแทรกภาพจากไฟล์ 
12. การเปล่ียนสีในพื้นหลัง 

 

 
1. ตกแต่งสไลด์ 
2. ใส่ข้อความลงในสไลด์ 
3. เลือกข้อความและการท างานกับกล่อง

ข้อความ 
4. ก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร

ให้กับข้อความในสไลด์ 
5. ก าหนดข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอน 

ขีดเส้นใต้และการใส่เงา 
6. จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้ายหรือ

ชิดขวา 
7. ตกแต่งข้อความโดยการใช้สี 
8. ใส่ตัวเลขแสดงล าดับหัวข้อหรือ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ 
9. ตรวจสอบและแก้ไขค าผิด 
10. สร้างข้อความด้วย WordArt 

(อักษรศิลป์) 
11. แทรกภาพจากไฟล์ 
12. เปล่ียนสีในพื้นหลัง 

 
1. บรรยาย และอธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ และ

แบบทดสอบ 
 

3  
บูรณาการคุณธรรม 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
ค่านิยม 12 
ประการ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา สมรรถนะประจ าหน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ ช.ม. การบูรณาการ 

16 
 
 
 
 
 
 
 

17 

บทที่  15 กราฟและการน าเสนองาน 
 1.   กราฟและการน าเสนองาน 
 2.   การสร้างกราฟลงในสไลด์ 
 3.   การตกแต่งกราฟ 
 4.   การน าเสนองานพรีเซนเตช่ัน 
 5.   เทคนิคการเปล่ียนแผ่นสไลด์ 
 6.   งานพรีเซนเตช่ันกับการพิมพ์ 
 

บทที่  16  เร่ิมต้นกับอินเทอร์เน็ต 
 1.   อินเทอร์เน็ตคืออะไร 
 2.   ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 3.   ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 
 4.   ส่ือสารกับผู้อื่น 
 5.   แหล่งความรู้ 
 6.   อินเทอร์เน็ตท างานอย่างไร 
 7.   โดเมนเนม 
 8.   การติดต้ัง Dial-Up Networking 
 9.   การใช้งาน  Dial-Up Networking 
 

 
1. สร้างและตกแต่งกราฟลงในสไลด์ด้วย

โปรแกรม PowerPoint และน าเสนอ
งานพรีเซนเตช่ัน 

2. สร้างเทคนิคการเปล่ียนแผ่นสไลด์ 
3. พิมพ์งานพรีเซนเตช่ัน 

 
 
 

1. อธิบายความหมายและการท างานของ
อินเทอร์เน็ต 

2. อธิบายประวัติความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร
และหาความรู้ 

4. อธิบายประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 
5. อธิบายความหมายของโดเมนเนม 
6. ติดต้ัง Dial-Up Networking 
7. ใช้งาน  Dial-Up Networking 

 
1. บรรยาย และอธิบาย 
2. แสดงวิธีการปฏิบั ติ

ในแต่ละหัวข้อ 
3. สรุปบทเรียน 
4. แบบฝึกปฏิบัติ และ

แบบทดสอบ 
 
 

1. ค้นคว้า และออกมา
อภิปรายหน้าช้ัน 

2. บรรยาย อธิบายและ 
ยกตัวอย่าง  

3. แสดงวิธีการปฏิบั ติ
ในแต่ละ 

4. สรุปบทเรียน 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

และบททดสอบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
สร้างงานพรีเซน
เตช่ัน เรื่อง 
“เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อ
เทิดพระเกียรติ” 
 
ค่านิยม 12 
ประการ 
 
 
บูรณาการคุณธรรม 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา สมรรถนะประจ าหน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ ช.ม. การบูรณาการ 

18 บทที่ 17 อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์และ
อีเมล์ 
 1.   การใช้งานอินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์ 
 2.   การใช้อีเมล์ 
 3.   รู้จักกับหน้าจอหลักของ Hotmail 
 4.   เขียนและส่งอีเมล์ 
 5.   การรับอีเมล์ 
 6.   การลบอีเมล์ 

 
 
 
 
 
 
สอบปลายภาค 
 
 
 
 

 
 

1. งานอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเอ็ก
พลอเรอร์ 

2. ใช้งานอีเมล์ 
3. อธิบายหน้าจอหลักของ Hotmail 
4. รับและลบอีเมล์ 

 
 

1. ค้นคว้า และออกมา
อภิปรายหน้าช้ัน 

2. บรรยาย อธิบายและ 
ยกตัวอย่าง  

3. แสดงวิธีการปฏิบั ติ
ในแต่ละ 

4. สรุปบทเรียน 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

และบททดสอบ 

3  
 
ค้นหาข้อมูลพรรณ
ไม้จากอินเอตร์เน็ต
ด้วยโปรแกรม
อินเทอร์เน็ตเอ็ก
พลอเรอร์ 
 
 
ค่านิยม 12 
ประการ 
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โครงการจัดการเรียนรู ้

 
รหัสวิชา 2001-2001   วิชา   computer and information for work   จ านวน 2 หน่วยกิต   54  ช่ัวโมง 

สาขาวิชา/แผนกวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
……………………………………… 

 
 

 (นางสรวงสุดา  แสนดี) 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

……………………………………… 
……………………………………… 

 
 

 (......................................................) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

         อนุมัติน าไปท าแผนจัดการเรียนรู้ 
         ไม่อนุมัติ 

 
 

(...........................................) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
 
 

(นายคชา  โกศิลา) 
ครูผู้สอน 
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โครงการจัดการเรยีนรู ้
 

วิชา   computer and information for work      
รหัสวิชา  2001 - 2001    จ านวน  2   หน่วยกิต  54  ชั่วโมง 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
 
 
 
 

โดย 
นายคชา   โกศิลา 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 


