มาตรฐานครุภัณฑ อาคารสถานที่ และบุคลากร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานครุภัณฑ อาคารสถานที่ และบุคลากร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
- สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
- สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย
- สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ
- สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสารรายการครุภัณฑมาตรฐานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ตามนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเอกสารรายการครุภัณฑมาตรฐานนี้ ไดพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาที่เปดสอน
ในประเภทวิชา/สาขาวิชา ดานพื้นที่ หองปฏิบัติการ และบุคลากร ที่สามารถยืดหยุนได ทั้งนี้
อาจขึ้นอยูกับการจัดแผนการเรียนในแตละภาคเรียน รวมทั้งความพรอมในการจัดหาครุภัณฑ ซึ่งได
จัดลําดับความสําคัญไวเปน 3 ลําดับ โดยลําดับ 1 คือรายการครุภัณฑทมี่ ีความจําเปนอยางยิ่งตอการจัด
การเรียนการสอน ซึ่งถือวาเปนรายการครุภัณฑมาตรฐานประจําสาขาวิชา สวนลําดับ 2 และลําดับ 3
นั้น เปนรายการครุภัณฑทสี่ ถานศึกษาจัดหาเพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนในลําดับตอไป โดย
คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเปนสําคัญ
เอกสารรายการครุภัณฑมาตรฐานนี้ สําเร็จลงไดดว ยความรวมมือของบุคคลหลายฝาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งครู-อาจารย ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มารวมดําเนินการจัดทํา จึงขอขอบคุณไว ณ ทีน่ ี้
กลุมมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สารบัญ
หนา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ อาคารสถานที่ และบุคลากร
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
1
1.1 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช. และ ปวส.)
1.1.1 หองปฏิบัติการบัญชี 1
2
1.1.2 หองปฏิบัติการบัญชี 2
4
1.2 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการขาย (ปวช. และ ปวส.)
1.2.1 หองปฏิบัติการขาย
6
1.2.2 หองปฏิบัติการตลาด
9
1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ (ปวช. และ ปวส.)
1.3.1 หองปฏิบัติการพิมพดีดไทย
12
1.3.2 หองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ
14
1.3.3 หองปฏิบัติการงานสํานักงาน
16
1.3.4 หองปฏิบัติการเลขานุการ
18
1.3.5 หองบรรยายเชิงปฏิบัติการ
20
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวช. และ ปวส.)
1.4.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
22
1.4.2 หองปฏิบัติการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
24
1.4.3 หองปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
26
1.4.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟฟก
28
1.4.5 หองปฏิบัติการโครงงานคอมพิวเตอร
30
1.5 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล (ปวช. และ ปวส.)
1.5.1 หองปฏิบัติงานพยาบาล
32
1.6 สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาตางประเทศ (ปวช. และ ปวส.)
1.6.1 หองกิจกรรมการเรียน (Activity Room)
35
1.6.2 หองปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory)
38
1.6.3 หองคอมพิวเตอร
41
1.6.4 หองศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง
43

สารบัญ (ตอ)
หนา
1.7 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ปวส.)
1.7.1 หองสัมมนาและปฏิบตั ิการการเงิน
1.7.2 หองคอมพิวเตอรเพื่องานการเงินและการธนาคาร
1.7.3 หองธนาคารจําลอง
1.7.4 หองสัมมนาและปฏิบตั ิการเงินการธนาคารจําลอง
1.8 สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ (ปวส.)
1.8.1 หองปฏิบัติการธุรกิจการคาระหวางประเทศ
1.9 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (ปวส.)
1.8.2 หองสัมมนาเชิงปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย
1.9.1 หองปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย
1.10 สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย (ปวส.)
1.10.1 หองปฏิบัติการธุรกิจประกันภัย
1.11 สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ (ปวส.)
1.11.1 หองปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ
1.11.2 หองปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
1.12 สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ (ปวส.)
1.12.1 หองปฏิบัติการงานเขียนแบบ
1.12.2 หองปฏิบัติการจัดการผลิตภัณฑ
1.12.3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
กรอบมาตรฐานครูผูสอน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานการโรงแรม (ปวช. และ ปวส.)
2.1.1 หองบริการงานสวนหนาโรงแรม
2.1.2 หองพัก 1
2.1.3 หองพัก 2
2.1.4 หองอาหารและบาร
2.1.5 หองครัวโรงแรม
2.1.6 หองครัวโรงแรม 2

49
51
53
55
56
59
62
64
67
69
71
73
75
77
99
100
101
102
103
104
105

สารบัญ (ตอ)
หนา
2.1.7 หองเทคโนโลยีสารสนเทศ
106
2.1.8 หองผาและหองซักรีด
108
2.1.9 หองจัดเลี้ยงและสัมมนา
109
2.1.10 หองงานศิลปเพื่อการโรงแรม
112
2.1.11 หองดอกไม
113
2.1.12 หองเบเกอรี่
114
2.1.13 หองบริการเพื่อสุขภาพ
115
2.1.14 เรือนเพาะชํา
116
2.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว สาขางานการทองเที่ยว (ปวช. และ ปวส.)
2.2.1 หองปฎิบัติการธุรกิจทองเที่ยว
117
2.2.2 หองปฏิบัติการประชุมสัมมนาและนิทรรศการการทองเที่ยว
119
กรอบมาตรฐานครูผูสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
121
ภาคผนวก
- คําสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1132/2546
- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 65/2546
- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1433/2547

