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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 

 
 

หลักการของหลักสูตร 
 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 

2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือก
วิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน
สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและ 
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง 
มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี 

 

4. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน ระหวางหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

5. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตาม
ความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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จุดหมายของหลักสูตร 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอในระดบัทีสู่งขึน้ 
 

2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถทํางาน 
เปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

 

5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ 
การแกปญหา  รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสรางงาน 
ใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

 

7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการทํางาน 
การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม 
เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม 

 

8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลังสําคัญ
ในดานการผลิตและใหบริการ 

 

9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพในการวางแผน แกปญหา
และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มส่ิงใหม 
มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและหมูคณะ  เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืน 
มีสวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใชระยะเวลา 2 ปการศึกษา 
สวนผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลา
ประมาณ 3 ปการศึกษา 

2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 2.2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห  โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศกึษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร 

 2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอน 
ไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. หนวยกิต 
 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง  83 - 90  หนวยกิต  การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง 

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง 

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 

เทากับ 4 หนวยกิต 
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

 

4. โครงสราง 
 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาทกัษะชวีิต 
 4.1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร 
  1) กลุมวิชาภาษาไทย 
  2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
 4.1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา 
  1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
  2) กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 4.1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 
  1) กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

4.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
 4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
 4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ 
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชา 
จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง  ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศ
การทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะการสื่อสาร การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิด
ความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝกประสบการณ 
ทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ  ดังนี้ 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 
320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต โดยใหนํารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ
ลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับ
การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ 
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแตการเลือก
หัวขอหรือเร่ืองที่จะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทํารายงาน ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ 
โดยการจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการ  ดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว 

 หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ  1 และโครงการ  2 
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 การศึกษาระบบทวิภาคีเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่ง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ  เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและ
พัฒนากําลังคนที่ตรงตามความตองการของผูใชตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไปรวมกําหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแก จุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาที่ใชฝกและจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พรอมจัดทํา
แผนฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา  ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไปจัดรวมดวยก็ได 
 จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงที่ใชฝกอาชีพของแตละรายวิชาทวิภาคีใหเปนไปตามที่หลักสูตร
กําหนด และใหรายงานการพัฒนารายวิชาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

8. การเขาเรียน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัต ิ ดังนี ้
  8.1 พื้นความรู 
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด  ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในหลักสูตร สาขาวิชา 
และการตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557 
  8.2 คุณสมบัติ 
 คุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557 
 

9. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนนการประเมินสภาพจริง  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557 
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10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห
ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง 
การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 
รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุง
การทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

11. การจัดแผนการเรียน 
 

การจัดทําแผนการเรียน เปนการกําหนดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่จะดําเนินการสอน 
ในแตละภาคเรียน โดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 
40 : 60  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละสาขาวิชา ซ่ึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

11.1 จัดรายวิชาในแตละภาคเรียน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่ตองเรียนตามลําดับกอน-หลัง ความงาย-ยาก
ของรายวิชา ความตอเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธกันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ 
จัดการศึกษารวมกัน เพื่อเรียนเปนงานและหรือช้ินงานในแตละภาคเรียน 

11.2 จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ 
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนํารายวิชาไปเรียนและฝกในสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการ 
ใหประสานงานรวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการ เพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 คร้ังเดียว
จํานวน 4 หนวยกิต หรือจัดใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 4 
รวม 4 หนวยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ 

11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวในแตละภาคเรียน โดยนักศึกษา
ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

11.6 จํานวนหนวยกิตรวมในแตละภาคเรียน ในแตละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา 
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต  และไมเกิน 22 หนวยกิต  สวนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไมควรเกิน 
35 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

12.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากําหนด 

12.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
12.3 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผาน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน 

ที่สถานศึกษากําหนด 
 

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 

13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร  
กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
ในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา  
ตลอดจนความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได 
ตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ 

ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
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14.  การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
 

14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน 
การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14.3 การประกาศใชหลักสูตร ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได 

โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ 
15.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
15.2 การบริหารหลักสูตร 
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
15.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก  5  ป 
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การกําหนดรหัสวิชา 
หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ท-ป-น1 2 3 4 - 5 6 7 8 ช่ือวิชา

ลําดับที่วิชา  01-99

3 0 0 0 

3 0 0 1 

3 X 0 0 

วิชาเรียนรวม 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

11 กลุมวิชาภาษาไทย 

12 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

13 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

14 กลุมวิชาคณติศาสตร 

15 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

16 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

17-19  กลุมวิชาบูรณาการ 

20 กลุมกิจกรรม 

9X กลุมวิชาเลอืกเสร ี

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หมวดวิชาทักษะวิชาชพี 
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน 

หมวดวิชาทักษะวิชาชพี 
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน 

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสตูร (การจัดการอาชพี) 

20  กลุมวิชาเรยีนรวมหลักสตูร (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชพีประเภทวิชา 

10 วิชาชีพพื้นฐาน (รวมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพื้นฐาน (รวมกลุม/สาขาวิชา)

หมวดวิชาทักษะวิชาชพี 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชพีสาขาวิชา 

10 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐานสาขาวิชา  

20 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

51-79 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80 กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

85 กลุมวิชาโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ 
9X กลุมวิชาชพีเลอืกเสรี  

-  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง     * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

ประเภทวิชา 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม  9 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักสูตร 3  หลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สูง  (ปวส.) 

3 X X X 

สาขาวิชา 

0  วิชาเรียนรวม 

17 ทักษะการคิดฯ 

18 ทักษะทางสงัคมฯ 

19 ทักษะชีวิต 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้มีความเขา้ใจในหลักการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านธุรกิจการคา้
ระหวา่งประเทศ  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการจดัการ การตดัสินใจ  การแกไ้ขปัญหา  
การวางแผนการจดัการใชท้รัพยากร  และเทคโนโลยใีนงานอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือให้สามารถใช้ทกัษะ  การคิดวิเคราะห์  และการบูรณาการความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศอยา่งเป็นระบบ นาํไปใชใ้นงานและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

3. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานท่ีใชท้กัษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพการจดัการธุรกิจการคา้
ระหวา่งประเทศ  

4. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ  รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

5. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และ
ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

6. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย 
เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที  ความอดกลั้น  ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั  มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
สงัคม  เป็นตน้ 

1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย  เช่น  ความมีวินยั  ความรับผดิชอบ   ความรักสามคัคี  ความมี 
มนุษยสัมพนัธ์  ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความขยนั ความประหยดั ความอดทน การพึ่งตนเอง  การปฏิบติังาน
โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    อาชีวอนามยั   การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแ้ก่ 
2.1  ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน  ดําเนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพ 
3.3 วางแผนและดาํเนินการตลาดและธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  
3.4 ประยุกต์ใช้หลกัเศรษฐศาสตร์และการทาํธุรกรรมการเงินการธนาคารในธุรกิจการคา้

ระหวา่งประเทศ 
 

3.5 ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ในการเจรจาต่อรองและกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศในงานอาชีพ 
3.6 ประยกุตใ์ชเ้อกสารการคา้และรูปแบบการประกนัภยัสินคา้ระหวา่งประเทศในงานอาชีพ 
3.7 คิดวิเคราะห์ ประยกุตใ์ชท้กัษะ และความรู้ในการจดัการงานอาชีพไดอ้ยา่งมีระบบ 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557      ประเภทวิชา 
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา  ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ย
กวา่  83  หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทักษะชีวติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 

2.  หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 
 

 โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  
หรือสาขาวิชาพณิชยการหรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0009 งานสารบรรณ 2-2-3 
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา  หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา  เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 
มีความใฝ่ รู้   แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่   มีความสามารถในการใช้เหตุผล   การคิดวิ เคราะห์ 
การแกปั้ญหาและการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต  รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
  

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208  ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0-2-1  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0-2-1
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1-0-1
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ *-*-*

ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต)

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3
3200-1001  หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3
3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3

 2.2 กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ   (21  หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3206-2001 การคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3
3206-2002 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2003 การตลาดระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2004 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2005 การจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2006 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2007 การจดัการนาํเขา้และส่งออก 1-4-3

2.3 กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกาํหนด  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3206-2101 การส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 1-4-3
3206-2102 เอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3
3206-2103 จริยธรรมการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3206-2104 การประกนัภยัสินคา้นาํเขา้และส่งออก 1-4-3
3206-2105 การจดัการโลจิสติกส์การคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3
3206-2106 การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3
3206-2107 การแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2108 กลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2109 สมัมนาการจดัการการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3
3206-2110 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206*2101 ถึง 3206*2199   รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 

หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3206-5101 งานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 1 *-*-* 
3206-5102 งานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 2 *-*-* 
3206-5103 งานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 3 *-*-* 
3206-5104 งานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 4 *-*-* 
3206-51XX งานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ … *-*-* 
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากาํหนดจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบั
ลกัษณะการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ   รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพ    
ในแต่ละรายวิชาเพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3206-8001  หรือรายวิชา 3206-8002  และ 3206-8003 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3206-8001 ฝึกงาน *-*-4
3206-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3206-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกิต 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3206-8501  หรือรายวิชา 3206-8502  และ 3207-8503 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3206-8501 โครงการ *-*-4 
3206-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3206-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

 ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอ้ง
ไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวม          
ในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
3000-9017 ทกัษะการคิดเชิงระบบ 2-2-3 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0009 งานสารบรรณ 2-2-3 
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 2-2-3 
 (Principles of Accounting 1) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ  
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบญัชี แม่บทการบญัชี  สมการบญัชี  การวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้   ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  การจดัทาํ        
งบทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง การปิดบญัชี และการจดัทาํงบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้  

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย    
2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการขาย คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย การแสวงหา
ลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ  การเขา้พบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ การปิดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความกา้วหนา้ของนกัขาย 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานขาย 
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3200–0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3 

 (Entrepreneurship) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็น 
ผูป้ระกอบการการวางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการและมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ ขยนัประหยดัและอดทน 
 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็น 
ผูป้ระกอบการ การวางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผูป้ระกอบการ การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบ
แผนธุรกิจ  หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร และการประยุกตใ์ชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการ 
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3200–0009 งานสารบรรณ 2-2-3 
 (Correspondence) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานสารบรรณ 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานสารบรรณ 
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคแ์ละแสดงเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานสารบรรณ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระเบียบงานสารบรรณ 
2. ปฏิบติังานสารบรรณตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
3. แสดงคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคแ์ละแสดงเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานสารบรรณ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานสารบรรณ การรับหนงัสือ การส่งหนังสือ การร่างและการพิมพ ์การ
จดัเกบ็ ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
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3200-0011 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
 (Computer and Information in Business) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในงานธุรกิจ  

2. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
3. มีทกัษะการใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ  
4. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในงานธุรกิจ 
2. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลคาํ การใช้โปรแกรมตารางทาํการ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน การใช้โปรแกรม
ฐานขอ้มูล การใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ  
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หมวดวชิาทักษะชีวติ 
1. กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร 

  

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3 - 0 - 3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3 - 0 - 3 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3 - 0 - 3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2 - 0 - 2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0 - 2 - 1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 
3000-1208  ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3 - 0 - 3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3 - 0 - 3 

 

2. กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา 
 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2 - 2 - 3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 2 - 3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 2 - 2 - 3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2 - 2 - 3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3 - 0 - 3 
3000-1320 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 2 - 3 – 3 
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2.2 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3 
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 - 0 - 3 
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3 - 0 - 3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 

 

3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ 
 

3.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3 - 0 - 3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 
3000-1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3 - 0 - 3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 

 

3.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม 3 - 0 - 3 
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3 - 0 - 3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2 - 0 - 2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2 - 0 - 2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0 - 2 - 1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0 - 2 - 1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0 - 2 - 1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1 - 0 - 1 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Thai for Career Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 
2. สามารถนาํภาษาไทยไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และ

สถานการณ์ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ และ

นาํเสนอขอ้มูลตามหลกัการ 
3. พดูติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพดูในโอกาสต่าง ๆ ของสงัคมตามหลกัการ 
4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าสาร

ในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การนาํเสนอขอ้มูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ
และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระ และธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงาน  
การวิจยั   
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3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 
(Career-based Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ 
2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนในการเขียน 
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ 
4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความตามหลกัการเขียน 
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า 
3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ และธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ 
4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจยัตามหลกัการเขียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และวิธีการเรียบเรียงขอ้ความ การรวบรวม

ขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความ         ใน
งานอาชีพ การเขียนขอ้ความส่ือสารทางจดหมาย และบนัทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียน
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบติังานและ      
การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจยั   
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3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3 - 0 - 3 
(Thai for Presentation)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยในการนาํเสนองาน 
2. สามารถใชท้กัษะทางภาษาไทยนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพ่ือการนาํเสนองาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใช้วจันภาษาและอวจันภาษา ตามหลกัการพูดในท่ีประชุมชน เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล 

โอกาส และสถานการณ์ 

2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อการนาํเสนองานโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่า 

3. เลือกขอ้มูลและจดัลาํดบัขอ้มูลตามลกัษณะของโครงเร่ือง 

4. เขียนและพดูเพื่อการนาํเสนองานตามเทคนิคการนาํเสนอ 
5. เลือกใชส่ื้อประกอบการนาํเสนองาน เหมาะสมตามลกัษณะงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดในท่ีประชุมชน องคป์ระกอบในการนาํเสนองาน การรวบรวมขอ้มูล

เบ้ืองตน้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการจัดลาํดับความคิด และการกลัน่กรองขอ้มูล   
เทคนิคการเขียนและการพดูเพื่อนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ และการใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ประกอบการนาํเสนองาน 
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3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
(Speech for Career Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพดู 
2. สามารถเลือกใชว้จันภาษาอวจันภาษา และวิธีการพดูในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสงัคม 
3. ใชท้กัษะการพดูพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงถอ้ยคาํตามหลกัการพดู 
2. แสดงการใชอ้วจันภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์ 
3. พดูติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ตามหลกัการ 
4. พดูในท่ีประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูด การใช้วจันภาษาและอวจันภาษาในการพูด การพูดในงานอาชีพ 

สนทนากิจธุระ พูดอภิปราย มอบหมายงาน ขอความร่วมมือ พูดทางโทรศพัท ์พูดสัมภาษณ์ การพูดเสนอขายสินคา้
หรือบริการ การนาํเสนอผลงานหรือบรรยายสรุปในรูปแบบต่าง ๆ การพูดในท่ีประชุมชนในหน้าท่ีโฆษกและ
พิธีกร กล่าวตอ้นรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก  กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดในงานพิธี 
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3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัตงิาน 3 - 0 - 3 
(On-the-Job Report Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนในการเขียน 
3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ 
4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนรายงานในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความ ตามหลกัการเขียน 
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า 
3. เรียบเรียงความคิดและเขียนขอ้มูล ตามขั้นตอนในการเขียน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบของการเขียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเลือกใช้ถอ้ยคาํสํานวน ระดบัภาษา     

การรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า   
กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเน้ือหาตามขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ  
รายงานการศึกษาคน้ควา้ รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหนา้ รายงานการประชุม รายงานวิเคราะห์            เพื่อ
เลือกแนวทาง และรายงานนาํเสนอภายในองคก์ร  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม   3 - 0 - 3 

(English for Business and Social Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในงานอาชีพ 
2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และทางดา้นธุรกิจจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และทางดา้นธุรกิจ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์
4. เขียนใหข้อ้มูลส่วนตวั บนัทึกรายละเอียด และจดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั

และทางดา้นธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ การให้ขอ้มูลส่วนบุคคล การให้ขอ้มูล
หรือคาํแนะนําเก่ียวกับสถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง สถานการณ์จริง          
ในชีวิตประจาํวนั และสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมตามมารยาท
สังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 - 0 - 2 
(Reading Strategies & Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
 3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปและในงานอาชีพโดยใชก้ลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

หรือส่ือออนไลน ์
2. เขียนใหข้อ้มูลโดยใชรู้ปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้         

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านขอ้มูล บทความ ข่าวสารทัว่ไป และในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์โดยใช้

กลยทุธ์การอ่านกวาดสายตาหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Scanning), การอ่านขา้มคน้หาเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Skimming) 
การเดาความหมายจากบริบท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 
การบอกรายละเอียด การสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน การเขียนใหข้อ้มูล การเขียนโตต้อบทางสังคม การเขียนจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ การเขียนใบสมคัรต่าง ๆ  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏบัิติงาน   2 - 0 - 2 
(English-on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับปฏิบติังาน 
2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู การส่ือสารในการปฏิบติังานในสถานประกอบการจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังานจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์
4. เขียนใหข้อ้มูล บนัทึกการปฏิบติังาน และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกาํหนด 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การส่ือสารในองคก์ร                     ผู ้

ร่วมประกอบวิชาชีพ ฝึกการสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ในบริบทท่ีหลากหลาย การให้ขอ้มูลหรือคาํแนะนาํเก่ียวกบั
สถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
อ่านคู่มือปฏิบติังาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบติังาน และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ นาํเสนองาน 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน เขา้ใจความเหมือนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม ตามมารยาทสงัคม ประเพณี             และ
ของเจา้ของภาษา การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 
(English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการทาํภาษาองักฤษโครงงาน 
2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านเร่ืองทัว่ไปและเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพเพ่ือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. ดาํเนินขั้นตอนการจดัทาํภาษาองักฤษโครงงานตามแนวคิดและกระบวนการของทาํภาษาองักฤษ

โครงงาน (project work in English Language Teaching)   
3. เขียนบนัทึกยอ่ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ 
4. พดูนาํเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ   
5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 
6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการพูด อ่านและเขียน การเลือกหวัขอ้ทาํภาษาองักฤษโครงงานท่ีบูรณาการ

กบัการศึกษาวิชาชีพ การเขียนโครงร่าง (outline) การเสนอโครงร่าง (present outline) การดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 
การสืบคน้รวบรวมขอ้มูล การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงาน การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อโครงงานท่ีนาํเสนอ 
การเขียนรายงาน การพูดนาํเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจดัแสดงผลงาน การใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเวบ็ไซต์ 0 - 2 - 1 
 (Web-based English Learning)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคน้หาแหล่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยการเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ จากส่ือโสตทศัน ์
2. สืบคน้ขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
3. เลือกเวบ็ไซต ์หรือ ใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ฝึกทกัษะทางภาษาแบบออนไลนด์ว้ยตนเอง 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ การพฒันาทกัษะการฟัง 

การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เร่ืองสั้น ๆ การใชโ้ครงสร้างภาษา คาํศพัท ์สาํนวน การสืบคน้
ขอ้มูลโดยใชค้าํหลกั (Keywords) การส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน ์และการใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1206  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 - 0 - 3 
(English Conversation 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสงัคมและการทาํงานท่ีคุน้เคย 
2. ใชว้ลี สาํนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พดู เร่ืองราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิจกรรมทัว่ ๆ ไปท่ีคุน้เคย           ความ

เป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษา การทาํงาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ     ความ
เหมือน และความต่างทางวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พฒันาทกัษะการพดู 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1207   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 - 0 - 3 
(English Conversation 2) 
(วชิาบงัคบัก่อน: การสนทนาภาษาองักฤษ 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสงัคมและการทาํงาน 
2. ใชว้ลี สาํนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด เร่ืองราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวงั ความทะเยอทะยานในชีวิต 

การวางแผนเร่ืองท่ีสนใจหรือเก่ียวของกบัอาชีพ ความประทบัใจ การเล่าเร่ือง การบรรยาย บอกเหตุผล อธิบาย 
แสดงความคิดเห็น การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันา 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
(Business English for Careers)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 
2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู เร่ืองการติดต่อทางธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือโสตทศัน ์ 
2. พดูส่ือสารเก่ียวกบัธุรกิจในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์
4. เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
5. การใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจ 
6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสาร การตอ้นรับ การนัดหมาย   

การสนทนาทางโทรศพัท ์การใหบ้ริการ การซ้ือ-ขาย รายละเอียดสินคา้หรือบริการ การสาธิต และนาํเสนอการอ่าน
เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กาํหนดการ สืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจจากส่ือต่าง ๆ การเขียนรายงาน
การปฏิบติังาน บนัทึกขอ้ความ การบนัทึกโทรศพัท ์การติดต่อธุรกิจผา่นทางอินเตอร์เน็ต e - commerce                การ
ใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ            3 - 0 - 3 
(English for Hospitality Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.    ฟัง – ดู การส่ือสารภาษาองักฤษในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูส่ือสารในการปฏิบติังานธุรกิจบริการ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารงานธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์
4. เขียนใหข้อ้มูล รายงานการปฏิบติังาน   
5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

การให้บริการท่ีพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การตอ้นรับและดูแลลูกคา้ การจดังาน 
การสาธิตนาํเสนอกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ การเดินทาง การท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลส่ิงอาํนวยความสะดวก การอ่าน
คู่มือการปฏิบติังาน ป้าย สัญลกัษณ์ เร่ืองเก่ียวกบังานบริการ เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ 
กาํหนดการ การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ปัญหา การแกปั้ญหาการใช้
กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1212       ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  3 - 0 - 3 
(English for Advertising and Public Relations) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
2. พดูส่ือสารใหข้อ้มูลการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสาร เก่ียวกบัโฆษณาและประชาสมัพนัธ์จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์
4. เขียนใหข้อ้มูลเอกสารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ ฟัง - ดูโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ นําเสนอขอ้มูล ตอบขอ้ซักถาม การสัมภาษณ์         
อ่านเอกสารงานโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ การสรุปใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียน
โฆษณาสินคา้หรือบริการ เขียนประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์ใบปลิว แผน่พบั ประกาศ และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 
3000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ   2 - 2 -3 

(Science for Business)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและสํานักงาน การเก็บรักษาสินคา้     

การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี    
ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั และสาํนกังาน สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์  

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและสํานักงาน การเก็บรักษาสินคา้ การใช้

พลงังานเพ่ือการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใช ้   
ในชีวิตประจาํวนัและสาํนกังาน สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์       

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า และพลงังานตามหลกัการ 
3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีและสารสังเคราะห์ตามกระบวนการ       

ทางวิทยาศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและสาํนกังาน การเกบ็รักษาสินคา้                 การ

ใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี                       ท่ีใช้
ในชีวิตประจาํวนัและสาํนกังาน สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม 2 - 2 - 3 
(Resources Energy and Environmental Management)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ์ การใช้พลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ์ การใช้พลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและ
ผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ 

การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  
การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติ 2 - 2 - 3 
(Science and Technology for Life) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนต์และทอร์ก

โมเมนตมั ไฟฟ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ  
ปริมาณสารสมัพนัธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนตแ์ละทอร์กโมเมนตมั  

ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริมาณสาร
สมัพนัธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัไฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนต์ สารและสมบติัของสารตามกระบวนการ      
ทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนยเีพื่อชีวตในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนตแ์ละทอร์กโมเมนตมั  

ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริมาณสารสัมพนัธ์   
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ                                       2 - 2 - 3 
(Science for Quality of Life)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและ

พนัธุกรรม  แสงและการมองเห็น เสียงและการไดย้ิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี
ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน ์

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและพนัธุกรรม      

แสงและการมองเห็น เสียงและการไดย้นิ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี                    ใน
ชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ สารสกดัจากพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัแสง เสียง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลกัการ 
3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล พนัธุกรรม แสงและการมองเห็น  

เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกดัจากพืชสมุนไพร      
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและพนัธุกรรม แสง

และการมองเห็น เสียงและการไดย้นิ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ  
สารสกดัจากพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน ์
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1315 ชีวติกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ 2 - 2 - 3 
(Life and Modern Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร  

เทคโนโลยชีีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยี และการใชป้ระโยชน์
ในงานอาชีพ 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร  

เทคโนโลยชีีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยแีละการใชป้ระโยชน ์
2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าตามหลกัการ 
3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ 

เคมีไฟฟ้า และสารสีตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรีย  ์         

ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยชีีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์เคมีไฟฟ้ากบัการใชป้ระโยชน ์สารสี            และ
การใชป้ระโยชนใ์นงานงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลย ี
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1317 การวจิัยเบ้ืองต้น 3 - 0 - 3  
(Introduction to Research) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเขียนโครงร่างการวิจยั วางแผนการดาํเนินงานวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงาน     

การวิจยั 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 
2. เขียนโครงร่างการวิจยัตามหลกัการ 
3. วางแผนการดาํเนินงานโครงการวิจยัตามหลกัการ 
4. สรุปผลการวจิยัตามหลกัการและกระบวนการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
5. เขียนรายงานการวิจยัตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหัวขอ้

และกาํหนดขอบเขตของปัญหา การกาํหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การจดักระทาํขอ้มูล การสรุปผลการวิจยัและเขียนรายงานการวิจยั 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 
3000-1401 คณติศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะการคดิ 3 - 0 - 3  

(Mathematics for Thinking Skills Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. นาํความรู้เร่ืองทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   
2.   ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   
3.   ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอในงานอาชีพ 
4.   เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   
5.   ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล   

ทกัษะในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ        
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1403 คณติศาสตร์ธุรกิจ 3 - 0 - 3  
(Business Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และ       

ความน่าจะเป็น 
2. นําความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น  

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2.   ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ 
3.   คาํนวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
4.   ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5.   วิเคราะห์กาํหนดการเชิงเส้น 
6.   ดาํเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ 

ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1404 คณติศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3 - 0 - 3  
(Mathematics and Statistics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั ตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น 
2. นาํความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2.   ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน 
3.   ดาํเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 
4.   ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบั ตรรกศาสตร์ การวดัแนวโนม้        เขา้

สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของขอ้มูล ค่ามาตรฐานการประยกุตใ์ชส้ถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1406 แคลคูลัสพืน้ฐาน 3 - 0 - 3  
(Basic Calculus) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิต อนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต
อินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. นาํความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนยอ่ย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ของฟังกช์นั
อินทิกรัลของฟังกช์นั และอินทิกรัลจาํกดัเขตประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ดาํเนินการกระจายทวินาม 
2.   ดาํเนินการเก่ียวกบัเศษส่วนยอ่ย 
3.   ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิตและตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
4.  ดาํเนินการเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 
5.   ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
6.   ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง 
7.   ประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 
8.   ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
9.   ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขตและประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินาม เศษส่วนยอ่ย ลิมิต

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัล
ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยกุต ์
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 
(Statistics and Experimental Design) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสถิติพื้นฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์       

ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง   
2. นาํความรู้เร่ืองสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ

การวางแผนการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน 
2.   ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3.   ดาํเนินการเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน 
4.   วิเคราะห์ความแปรปรวน 
5.   ดาํเนินการเก่ียวกบัการวางแผนการทดลอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะการคิดคาํนวณและการแก้ปัญหาเก่ียวกับสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า          

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง   
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1409 การคดิและการตัดสินใจ 3 - 0 - 3 
(Thinking and Decision Making) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือ่ให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด กระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหา

และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการคิดในการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยัท่ีดีในการคิด และตดัสินใจอยา่งรอบคอบและมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลเพื่อการคิดและตดัสินใจ 

3. แกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชห้ลกัการ และกระบวนการคิด 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  

การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลเพื่อการคิดและตดัสินใจ การแกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชห้ลกัการ           และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

หมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
 
3000-1501 ชีวติกับสังคมไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Life and Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร 

หลกัธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ 
ในสงัคมโลก 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้         
ศาสนธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม การใชห้ลกัสันติวิธีในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสนัติสุข 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิต 
4. ตระหนกัในการเป็นพลเมืองดีในสงัคมประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข           เห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสงัคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรม             ใน

การพฒันางานคนและสังคม สันติวฒันธรรมความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกับสังคมโลก       
บนพื้นฐานของศาสนธรรม 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดาํเนินชีวิต 
4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสงัคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล        

ในองค์กร หลักธรรมเพื่อพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือ          
กบัประเทศต่าง ๆ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1502 เศรษฐกิจพอเพยีง 3 - 0 - 3 
(Sufficiency Economy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม       

หลกัสปัปุริสธรรม 7 และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนั 
2. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต 
3. ตระหนกัในความสาํคญัของการพ่ึงตนเอง และกา้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน ์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลกัสัปปุริสธรรม 7  

และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนั 
2. วิเคราะห์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หลกัธรรมและหลกัการทรงงาน                   ใน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนักบัการพฒันาประเทศ 
3. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 
หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนั โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ             และ
การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 3 - 0 - 3 
(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สามารถพฒันาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการสร้างงมนุษยสมัพนัธ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ ผูต้ามท่ีดีภายใตห้ลกัศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์

อนัดีระดบับุคคล ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัมนุษยสัมพนัธ์ วิธีการพฒันาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเสริมสร้างหลกัการพฒันาตนและองคก์รเพื่อการพฒันาชีวิตและงาน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3 - 0 - 3 
(Thai Geographical and Historical Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือ่ให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
2. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ต่อการสร้างสรรคว์ฒันธรรม เอกลกัษณ์

การดาํรงชาติไทย และการท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการสืบสานภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

มาตรฐานรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย 

การดาํรงชาติไทยการท่องเท่ียวและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
3. วิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม

และมีจิตสาํนึกต่อการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
4. ใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการพฒันา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์                 ต่อ
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม เอกลกัษณ์ไทย และการดาํรงชาติไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 
(Thai Politics and Administration) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพฒันาประเทศ     

สิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 
2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วม และติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ

และทอ้งถ่ิน 
มาตรฐานรายวชิา 

1. วิเคราะห์วิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพฒันาประเทศ สิทธิมนุษยชน     
การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 

2.  มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
3. ใชข้อ้มูลทางการเมืองการปกครองเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองทอ้งถ่ิน 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องคก์รตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และสิทธิมนุษยชน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 
3000-1601      การพฒันาทักษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3  

(Life skill Development for Health and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ 
2. สามารถเลือกปฏิบติักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือพฒันา

ทกัษะชีวิตและสุขภาพ 
2. เลือกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดว้ยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการตามหลกัการ 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
5. โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองดว้ยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 
6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการหลกัการ

เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพื่อน 
สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือกาํหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้
เร่ืองเพศอย่างรอบดา้น สารเสพติด สารพิษและอุบติัภยัของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบั
ชุมชน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นํา  3 - 0 - 3  
(Healthy Management for Leadership) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
3. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 
4. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง   
5. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 
2. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกกาํลงักายตามหลกัการทางพลศึกษา 
3. แสดงความเป็นผูน้าํในการปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 
4. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
5. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
6. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
7. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
8. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 
9. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารจดัการกบัการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ การพฒันาทกัษะชีวิต

เพื่อภาวะผูน้าํ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาํรงชีวิต พฤติกรรม
การบริโภคท่ีนําไปสู่ปัญหาสุขภาพ สัญญาณเบ้ืองตน้ของการเกิดโรค ระบบบริการสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญา
ชาวบา้นในการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจากแรงงานยา้ยถ่ิน ทกัษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาส่ิงเสพติด        
และความรุนแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อพฒันาตนเอง  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพฒันาตน      3 - 0 - 3  
(Behavioral Recreation and Self Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 
2.  มีทกัษะพื้นฐานทางดา้นนนัทนาการ 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
4.  สามารถจดักิจกรรมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบังานอาชีพ 
5.  มีทกัษะการส่ือสารเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลในสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 
2. เลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 
3.   ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
4.   เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 
5.   เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
6.   วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 
7.   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับแนวคิดพฤติกรรมมนุษยแ์ละปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของการทาํงาน 

วางแผนแกไ้ขปัญหาเพ่ือใหมี้สุขภาวะ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากการประกอบอาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพ 
การติดต่อส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์ส่งเสริมภาวะผูน้าํดว้ยการออกแบบและจดักิจกรรมนนัทนาการ
ตามหลกัการ นาํหลกัการมีนํ้าใจนกักีฬาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน    2 - 0 -2   
(Improving  Health  Technique for Careers)   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาสุขภาพในการทาํงานและการดาํรงชีวิต 
2. มีทกัษะพื้นฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
4. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงสารเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 
5. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  
6. วิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีส่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอันเน่ืองมาจาก        

การเขา้สู่อาเซียน 
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนั้น ๆ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาสุขภาพในการทาํงานและการดาํรงชีวิต 
2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 
4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 
6. โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองดว้ยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 
7. ไกล่เกล่ีย ลดความขดัแยง้ตามหลกัการ 
8. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 
9. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัจากการทาํงานและการป้องกนัโรคจากการทาํงาน โรคพิษสุราเร้ือรัง 

โรคจากบุหร่ี ปัญหาสังคมแรงงาน ปัญหาสุขภาพแรงงานขา้มชาติ โรคอุบติัใหม่และอุบติัซํ้ าท่ีระบาดจากการเคล่ือนยา้ย
แรงงาน สุขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเช่ือท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิต ทกัษะการป้องกนัภยัจากการก่อการร้าย อาชญากรรม
และการหลบหนีเขา้เมือง 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 
(Community Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล   
2. มีทกัษะพื้นฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 
3. สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลเบ้ืองตน้ 
4. สามารถเผยแพร่ความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพสู่สถานศึกษาหรือชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล   
2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 
4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
5. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล การดูแลและแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน  

สุขภาพจิต การควบคุมโรคติดต่อ หลกัโภชนาการ กลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค การบริโภคท่ีย ัง่ยืน การปฐมพยาบาล  
บทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพชุมชน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1606 การคดิอย่างเป็นระบบ 2 - 0 - 2 
(Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. มีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบในการจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ การจดัการกบัความเส่ียง               และ

การแกปั้ญหา 
3. สามารถนําทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้ งส่วนท่ีพอใจ             

และความเส่ียงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและแกปั้ญหา 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตและประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุมีผล 

มาตรฐานรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 
3. วิเคราะห์การตดัสินใจตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 
4. วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 
5. วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการดาํเนินชีวิต 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค์          

ของคาํถามท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์     
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม การตั้งคาํถามโดยใชก้ารเรียนรู้  
ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0 - 2 -1 
(Information for Learning) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ การใชส้ารสนเทศในการเรียนรู้และดาํรงชีวิต 
2. มีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยจีากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลายอยา่งเป็นสากล 
3. สามารถคดัเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสร้างนวตักรรมทางวิชาการ      

และวิชาชีพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชส้ารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ สารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ 
2. สืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยอียา่งเป็นระบบสากล 
3. คดัเลือกสารสนเทศมาประยกุตใ์ชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการใชส้ารสนเทศสู่การปฏิบติัดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบัสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสืบคน้สารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                  การ
ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ วิจยัและสร้างนวตักรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0 - 2 - 1 
(Physical Education for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานเร่ืองความสมบูรณ์ทางกาย 
2. มีทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น 
3. ใชกิ้จกรรมทางศึกษาในการจดัทาํโครงการเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4. มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  เล่นกีฬาเพื่อออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา 
2. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
3. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
4. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกับกิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬาโดยใช้หลักการทางพลศึกษาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
วางแผนแกปั้ญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น ส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์  
ภาวะผูน้าํ และการมีนํ้าใจนกักีฬาใหเ้หมาะสม ปลอดภยัต่อการทาํงานและการดาํรงชีวิต 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0 - 2 - 1 
(Social Dance for Association) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา ประเภทของการลีลาศและประโยชนข์องการลีลาศ 
2. มีทกัษะในการลีลาศ 
3. ลีลาศอยา่งมีมารยาท 
4. สามารถปรับตวัเขา้งานสงัคม และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. พฒันาบุคลิกภาพใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
2. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามหลกัการทางพลศึกษา 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นมารยาทและสงัคม  
4. ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบัการลีลาศเพ่ือเขา้สังคม ประวติัและความรู้พื้นฐาน ประโยชน์และรูปแบบในการลีลาศ 
มารยาทในการเขา้สงัคม มนุษยสมัพนัธ์และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการทํางาน 1 - 0 - 1 
(Quality of Life for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 
2. มีทกัษะเฉพาะบุคคลในการดาํเนินชีวิต 
3.   ตระหนกัรู้คุณค่าในตนเอง 
4.   มีภาวะผูน้าํและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
5.   มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  
6.   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 
2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 
4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 
6. มีเทคนิคและวิธีโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองไดด้ว้ยวิธีการประชาธิปไตย 
7. ดาํเนินการไกล่เกล่ียลดความขดัแยง้ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ การจดัการปัญหาชีวิต          ดา้น
สุขภาพทางเพศเพ่ือให้เกิดสุขภาวะ หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง ส่ิงเสพติด การอยู่ร่วมกนัในสังคม  
การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิด เศรษฐศาสตร์   
เพื่อการดาํรงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พทุธศักราช 2557 
 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2 - 0 - 2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2 - 0 - 2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2 - 0 - 2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2 - 0 - 2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2 - 0 - 2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2 - 0 - 2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2 - 0 - 2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2 - 0 - 2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2 - 0 - 2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2 - 0 - 2 
3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2 - 0 - 2 
(Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2.  สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึกการฟังและพดูภาษาจีน ฝึกการเขียนและอ่านอกัษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ          ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Chinese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น          2 - 0 - 2 
(Japanese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.    ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน ์
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น ฝึกฟังและพดูภาษาญ่ีปุ่น ฝึกเขียนและอ่านอกัษรญ่ีปุ่น การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ                    ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9204 การสนทนาภาษาญีปุ่่นสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Japanese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2 - 0 - 2 
(Korean Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2.  สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ   
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์เกาหลี ฝึกฟังและพดูภาษาเกาหลี ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ               ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9206    การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Korean Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพดูภาษาเกาหลี ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ      และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2 - 0 - 2 
(Vietnamese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
2.  สามารถนาํภาษาเวียดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพดูภาษาเวียดนาม ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ                 ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน  2 - 0 - 2 
(Vietnamese Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเวียดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาเวียดนาม ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การทาํงาน การอ่านป้ายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย  2 - 0 - 2 
(Bahasa Indonesia Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2.  สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ 

ฝึกฟังและพดูภาษาอินโดนีเซีย ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ                        ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Indonesia Conversation for Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 
( Malaysian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2.  สามารถนาํภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษามลายู การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ     
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน  2 - 0 - 2 
(Bahasa Malayu Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามลายสูาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน ์
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษามลาย ูฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2 - 0 - 2 
(Burmese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2.  สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพดูภาษาพม่า ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ      ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Burmese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาพม่า ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ การกรอก
แบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 
(Khmer Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 
2.  สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน ์
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาเขมร ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ      
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Khmer Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน  
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามทีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเขมร ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ ผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ                  และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2 - 0 - 2 
(Lao Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2.    สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน์ 
3.   พดูโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
4.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
5.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาลาว ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ         
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน    2 - 0 - 2 
(Lao Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 
2.   สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาลาว ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2 - 0 - 2 
(Filipino Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2.   สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน ์
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Filipino Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ   
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 
(Russian Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2.   สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ   
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(Russian Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน 2 - 0 - 2 
(German Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ 

การฟังและพดูภาษาเยอรมนั การเขียนและการอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ                     ใน
ชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 
(German Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั การทาํงานและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศันจ์ากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาเยอรมัน การอ่านคาํและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2 - 0 - 2 
(French language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน ์
2.   พดูโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ การฟังและพดูภาษาฝร่ังเศส การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน                           2 - 0 - 2 
(French Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 
2.  สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน ์
2. พดูโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 
3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั 

ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้  การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับ การจดัองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพ่ิมผลผลิตการจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานการนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล 

ะสารสนเทศการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน้ จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่น จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร 

ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดั 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศและโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ           
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 
 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 
2. สามารถนาํแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นงานอาชีพและชีวิตประจาํวนั 
3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและกาํไรจากการผลิต การกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดประเภทต่าง ๆ รายไดป้ระชาชาติ 
องคป์ระกอบและการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลงัรัฐบาล การคา้ระหว่าง
ประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแกปั้ญหาเศรษฐกิจมหภาค วฎัจกัรเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ  
2. มีทกัษะในการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพสาขาต่างๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันา 

องคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ 
2. จดัการงานอาชีพตามหลกัการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
4. เห็นคุณค่าของการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ  หลกัการจดัการสมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงพฒันา

องคก์าร    การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจดัการ 
การประยกุตห์ลกัการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด  
2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 
3. กาํหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด  

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้ นฐานการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หน้าท่ีทางการตลาด 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบ่งส่วน
ตลาด  ตลาดเป้าหมาย ผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยทีางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

สาขาวชิาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3206-2001 การคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206-2002 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2003 การตลาดระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2004 การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2005 การจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2006 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2007 การจดัการนาํเขา้และส่งออก 1-4-3 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3206-2101 การส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206-2102 เอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206-2103 จริยธรรมการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206-2104 การประกนัภยัสินคา้นาํเขา้และส่งออก 1-4-3 
3206-2105 การจดัการโลจิสติกส์การคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206-2106 การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 
3206-2107 การแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2108 กลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2109 สมัมนาการจดัการการคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3206-2110 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 1-4-3 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
3206-2001 การค้าระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (International Trade) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีความรู้และความเขา้ใจในงานการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบังานการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ ตลาดระหว่างประเทศ
องค์กรกลุ่มเศรษฐกิจ องค์การการคา้ระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่งออกและนําเขา้ โลจิสติกส์ การคา้
ระหว่างประเทศ การประกนัภยัการคา้ระหว่างประเทศ กฎระเบียบเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศการเงิน
เพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ เง่ือนไขการชาํระเงินเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ เอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 
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3206-2002 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
2. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดุลการคา้และ 

ดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ 
3. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ นโยบายการคา้ 

ระหวา่งประเทศ 
4. มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
5. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดุลการคา้และดุลการชาํระเงิน 

ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ นโยบายการคา้ระหวา่ง 

ประเทศ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
5. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ดุลการคา้และดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ นโยบายกาคา้ระหวา่งประเทศ เทคโนโลยกีบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
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3206-2003 การตลาดระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Marketing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วธีิการ กระบวนการตลาดระหวา่งประเทศ 
2. มีทกัษะการวางแผนและดาํเนินงานการตลาดระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการตลาดระหวา่งประเทศ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ กระบวนการตลาดระหวา่งประเทศ 
2. วางแผนและดาํเนินงานการตลาดระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการตลาดระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ กระบวนการการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้ม
การตลาดระหว่างประเทศ การกาํหนดเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มและการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาด
ระหว่างประเทศ การกําหนดราคา ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ การเขา้สู่ตลาดระหวา่งประเทศ 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2004 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Finance and Banking) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการทางการเงินและการธนาคารระหวา่ง 
ประเทศ 

2. มีการประยกุตใ์ชก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินและการธนาคารในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการทางการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 
2. ประยกุตใ์ชก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินและการธนาคารในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ กระบวนการทางการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 
ระบบการเงินระหวา่งประเทศ การเงินเพือ่การคา้ระหวา่งประเทศ ประเภทธุรกรรมการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ สินเช่ือเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ เง่ือนไขการชาํระเงินเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ วธีิการชาํระ
เงินในการคา้ระหวา่งประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุนระหวา่งประเทศ  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2005 การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Business Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีการประยกุตใ์ชก้ารจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. ประยกุตใ์ชก้ารจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับหลักการและแนวคิดการจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม การเมืองและกฎหมายในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการจดั
องคก์รของธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหาร
การเงินของธุรกิจระหวา่งประเทศ จริยธรรมกบัการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2006 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Trade Law) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักฎหมายกาคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบักฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักฎหมายกาคา้ระหวา่งประเทศ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัสญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบักฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ สญัญา
การคา้ระหวา่งประเทศ กฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประเพณีการคา้ระหวา่งประเทศ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2007 การจัดการนําเข้าและส่งออก 1-4-3 
 (Import and Export Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีการดาํเนินธุรกิจส่งออกและนาํเขา้ 
2. มีการประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการส่งออกและนาํเขา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการส่งออกและนาํเขา้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีการดาํเนินธุรกิจส่งออกและนาํเขา้ 
2. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการส่งออกและนาํเขา้ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการส่งออกและนาํเขา้ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดการจดัการส่งออกและนาํเขา้ สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพล
ต่อการส่งออกและนาํเขา้ เทคนิคเสนอสินคา้ การจดัซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออกและนาํเขา้ พิธีการทางศุลกากร 
สิทธิประโยชน์การส่งออกและนาํเขา้ 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3206-2101 การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (International Marketing Promotion) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 
2. มีการจดัทาํแผนการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 
2. จดัทาํแผนการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ การโฆษณา
เพื่อการตลาดระหวา่งประเทศ การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดระหวา่งประเทศ การใชพ้นกังานขายเพื่อ
การตลาดระหวา่งประเทศ การส่งเสริมการขายระหวา่งประเทศ การตลาดทางตรง แผนการส่งเสริม
การตลาดระหวา่งประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดระหวา่งประเทศ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2102 เอกสารการค้าระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (International Trade Documents) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีการประยกุตใ์ชเ้อกสารในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. ประยกุตใ์ชเ้อกสารในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลกัการ แนวคิด และการใช้เอกสารการคา้ระหว่างประเทศ เอกสาร
การเงิน เอกสารการคา้ เอกสารการขนส่ง เอกสารการประกนัภยั เอกสารประเภทใบรับรอง เอกสารแสดง
การบรรจุหีบห่อนํ้าหนกัและการวดัขนาด 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2103 จริยธรรมการค้าระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (International Trade Ethics) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดของหลกัจรรยาบรรณ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และความสาํคญัของจรรยาบรรณ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรมดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดของหลกัจรรยาบรรณ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัประโยชน์และความสาํคญัของจรรยาบรรณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรมดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิด จริยธรรมการคา้ระหว่างประเทศ การดาํเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม แนวคิดดา้นหลกัจริยศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม ความรับผิดชอบของธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรมการคา้ในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2104 การประกันภัยสินค้านําเข้าและส่งออก 1-4-3 
 (Import and Export Cargo Insurance) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการประกนัภยัสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ 
2. มีทกัษะการเลือกใชบ้ริการการประกนัภยัสินคา้เพื่อการส่งออกและนาํเขา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการประกนัภยัเพื่อการส่งออกและนาํเขา้ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการประกนัภยัสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ 
2. มีทกัษะการเลือกใชบ้ริการการประกนัภยัสินคา้เพื่อการส่งออกและนาํเขา้ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการประกนัภยัเพื่อการส่งออกและนาํเขา้ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการประกนัภยัสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ ประเภทการ
ประกนัภยั รูปแบบการประกนัภยั เง่ือนไขการประกนั เอกสารเก่ียวกบัการประกนัภยั กฎหมายการ
ประกนัภยั สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2105 การจัดการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (International Business Logistics) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจถึงความสาํคญัของกาจดัการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจการคา้ 

ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของกาจดัการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดการจดัการโลจิสติกส์การคา้ระหวา่งประเทศ ท่ีมีต่อ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ กระบวนการการกระจายสินคา้ การจดัการขนส่ง การคลงัสินคา้ การควบคุมสินคา้คง
คลงั ระบบมาตรฐานความปลอดภยั 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2106 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (International Business Negotiation) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเจรจาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ การเตรียมตวัก่อนการเจรจา
การคา้กระบวนการเจรจาการคา้ กลยทุธ์การเจรจาต่อรอง วฒันธรรมขา้มชาติท่ีมีต่อการเจรจาการคา้ 
จริยธรรมการเจรจาการคา้ 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2107 การแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Trade Fair) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีการจดัทาํแผนการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
3. จดัทาํแผนการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ ประเภทของการ
แสดงสินคา้ กระบวนการแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ องคก์ารแสดงสินคา้โลกระหวา่งประเทศ แผนการ
แสดงสินคา้เพือ่การส่งออก เทคโนโลยกีารแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2108 กลยุทธ์แผนการตลาดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (International Marketing Plan Strategy) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดการจดัทาํแผนกลยทุธ์การตลาด เพือ่การคา้ 
ระหวา่งประเทศ 

2. มีการประยกุตก์ารวางแผนกลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบักลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดการจดัทาํแผนกลยทุธ์การตลาดเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบักลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์แผนการตลาดเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ 
การวิเคราะห์สถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศ การวางแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ รูปแบบและกระบวนการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ เทคนิคการจดัทาํแผนการตลาด
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ องคป์ระกอบของแผนการตลาด การประเมินผลกลยุทธ์แผนการ
ตลาดเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2109 สัมมนาการจัดการการค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (seminar in International Trade Management)  
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสมัมนาจดัการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีทกัษะการวางแผนและการจดักิจกรรมสมัมนาการจดัการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการจดักิจกรรมสมัมนาการจดัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสมัมนาการจดัการคา้ 
ระหวา่งประเทศ 

2. วางแผนและจดักิจกรรมสมัมนาการจดัการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีต่อการจดักิจกรรมสมัมนาการจดัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการสมัมนาการจดัการคา้ระหวา่งประเทศ กรณีศึกษาสถานการณ์จริง 
และแหล่งเรียนรู้ กระบวนการสมัมนา การวางแผน การปฏิบติังาน การควบคุมการจดัการคา้ระหวา่ง
ประเทศ การสรุปผลการจดัการจดัการสมัมนาการจดัการคา้ระหวา่งประเทศ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-2110 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 1-4-3 
 (Information and Communications Technology for International Trade) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ 
ระหวา่งประเทศ 

2. มีการประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
2.  ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการคา้ 

ระหวา่งประเทศ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ
เทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร โทรคมนาคม การส่ือสาร ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีต่อองคก์ร 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
3206-8501 ฝึกงาน  *-*-4 
3206-8502 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3206-8503 ฝึกงาน 2 *-*-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
1. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3206-8002 ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

 
3206-8501 โครงการ *-*-4 
3206-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3206-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูลวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา

วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบ การเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ 
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบ  มีวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา

วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3206-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบ  มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา

วิชาชีพ      ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3206-8502 หรือเป็น
โครงการใหม่) 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
3000-9017 ทกัษะการคิดเชิงระบบ 2-2-3 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Law) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสญัญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสญัญา และเอกสารประกอบสญัญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. ร่างและเขียนสญัญาต่าง ๆ ตามสาระสาํคญัของสญัญา 
3. จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  เช่าทรัพย์
เช่าซ้ือจา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย ์ยืม คํ้าประกนั  จาํนอง  จาํนาํ  ตวัแทน  นายหนา้  ประนีประนอม
ยอมความ  ตัว๋เงิน  และพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค  การจดัตั้ง  การดาํเนินงาน   
หา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัลม้ละลาย พระราชบญัญติัโรงงาน 
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3000-9017 ทักษะการคดิเชิงระบบ 2-2-3 
(Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. นาํความรู้ไปใชใ้นการเพิ่มทกัษะเก่ียวกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ การจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ  

การจดัการความเส่ียง และการแกไ้ขปัญหา 
3. นาํทกัษะการคิดเชิงระบบไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยพิจารณาทั้งส่วนท่ีพอใจ และความเส่ียง 

เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและแกปั้ญหา 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงระบบตามหลกัการและกระบวนการ 
2. ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
3. วิเคราะห์การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
4. วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
6. ประยกุตใ์ชท้กัษะการคิดเชิงระบบมาใชก้บัชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะและขั้นตอนการคิดอยา่งเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงคข์อง
คาํถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน การวิเคราะห์ปัญหา การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน้  

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3000-2002 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3000-2003 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

3000-2004 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 

 
 




