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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจสถานพยาบาล ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานธุรกิจ
สถานพยาบาล 

4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและงานบริการในสถานพยาบาล 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  

รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศกึษาตอในระดับสูงขึ้นได 
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย          

เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ประกอบดวย 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกล้ัน ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เชน  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี  มีมนุษยสัมพันธ  

เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย      
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงาน ละส่ิงแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 วางแผนและจัดการขอมูลงานเวชกรรมสังคม  
3.4 วางแผนบริหารจัดการงานเวชศาสตรครอบครัว 
3.5 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
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โครงสราง 
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ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557   ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83
หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) ในประเภทวชิาพาณิชยกรรม
หรือสาขาวิชาพณิชยการหรอืเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0008 เครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 2-3-3 
3200-0009 งานสารบรรณ 2-2-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน          
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใช เหตุผล   การคิดวิ เคราะห                          
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน                    
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชวีศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชวีิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 
3200-1002 หลักการจัดการ  2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต)   
รหัสวิชา ชื่อวิชา    ท-ป-น 

3209-2001 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย 2-0-2 
3209-2002 สุขศึกษาในสถานพยาบาล 1-2-2 
3209-2003 งานบริการสวนหนา 1-2-2 
3209-2004 การบริการพยาบาลเบื้องตน 2-2-3 
3209-2005 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 2-3-3 
3209-2006 โภชนาบําบัด 2-3-3 
3209-2007 อนามัยแมและเด็ก 2-2-3 
3209-2008 สุขภาพผูใหญและผูสูงอาย ุ 2-2-3 

 

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก   (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3209-2101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล    2-0-2 
3209-2102 การบริหารพัสดุในสถานพยาบาล 2-0-2 
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3209-2103 อนามัยชุมชน 1-2-2 
3209-2104 สาธารณสุขมูลฐาน 1-2-2 
3209-2105 นันทนาการเพือ่สุขภาพ  1-2-2 
3209-2106 นวดเพื่อสุขภาพ  1-2-2 
3209-2107 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1-2-2 
3209-2108 สงเสริมสุขภาพ 1-2-2 
3209*2101 ถึง 3209*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

          รายวิชาทวิภาค ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3209-5101 งานธุรกิจสถานพยาบาล 1 *-*-* 
3209-5102 งานธุรกิจสถานพยาบาล 2 *-*-* 
3209-5103 งานธุรกิจสถานพยาบาล 3 *-*-* 
3209-5104 งานธุรกิจสถานพยาบาล 4 *-*-* 
3209-51XX งานธุรกิจสถานพยาบาล … *-*-* 
 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3209-8001  หรือรายวิชา 3209-8002  และ 3209-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3209-8001 ฝกงาน *-*-4  
3209-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3209-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3209-8501  หรือรายวิชา 3209-8502  และ 3209-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3209-8501 โครงการ *-*-4 
3209-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3209-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซยีสําหรับการทํางาน        2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย     2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน  2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา  2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน  2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร  2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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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 
3200-0008 เคร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร    2-3-3 
3200-0009 งานสารบรรณ       2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 2-2-3 
 (Principles of Accounting 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภท 

ธุรกิจบริการ 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ  
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบญัชี แม่บทการบญัชี  สมการบญัชี  การวิเคราะห์

รายการคา้  การบันทึกบัญชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้  ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 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 คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนกัขาย 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  เพ่ือให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็น 
ผูป้ระกอบการการวางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการและมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ 
รอบคอบขยนัประหยดัและอดทน 
 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็น 
ผูป้ระกอบการ การวางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผูป้ระกอบการ การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบ
แผนธุรกิจ  หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคก์ร และการประยุกตใ์ชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการ 
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3200–0008 เคร่ืองใช้สํานักงานและการพมิพ์เอกสาร 2 -3-3 
 (Office Equipment and Document typing) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. มีทกัษะการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานตามขั้นตอน 
3. พิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร การพิมพห์นงัสือราชการ 

จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอร์มและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการ
บาํรุงรักษาเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
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3200–0009 งานสารบรรณ 2-2-3 
 (Correspondence) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบังานสารบรรณ 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานสารบรรณ 
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคแ์ละแสดงเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานสารบรรณ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระเบียบงานสารบรรณ 
2. ปฏิบติังานสารบรรณตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
3. แสดงคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคแ์ละแสดงเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานสารบรรณ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การร่างและการพิมพ ์       

การจดัเกบ็ ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาธุรกิจสถานพยาบาล 
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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 
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 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            

เพิ่มผลผลิตการจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานการนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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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 
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 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 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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 การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจดัการ การประยกุต์

หลกัการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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 

 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาดหนา้ท่ีทางการตลาด การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบ่งส่วนตลาด  ตลาด

เป้าหมาย ผลิตภณัฑ์และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด เทคโนโลยทีางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

สาขาวชิาธุรกิจสถานพยาบาล 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3209-2001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย ์ 2-0-2 
3209-2002 สุขศึกษาในสถานพยาบาล 1-2-2 
3209-2003 งานบริการส่วนหนา้ 1-2-2 
3209-2004 การบริการพยาบาลเบ้ืองตน้ 2-2-3 
3209-2005 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 2-3-3 
3209-2006 โภชนาบาํบดั 2-3-3 
3209-2007 อนามยัแม่และเดก็ 2-2-3 
3209-2008 สุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 2-2-3 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3209-2101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารสถานพยาบาล 2-0-2 
3209-2102 การบริหารพสัดุในสถานพยาบาล 2-0-2 
3209-2103 อนามยัชุมชน 1-2-2 
3209-2104 สาธารณสุขมูลฐาน 1-2-2 
3209-2105 นนัทนาการเพือ่สุขภาพ 1-2-2 
3209-2106 นวดเพื่อสุขภาพ 1-2-2 
3209-2107 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1-2-2 
3209-2108 ส่งเสริมสุขภาพ 1-2-2 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3209-2001 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนุษย์ 2-0-2 
 (Anatomy and physiology) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างร่างกายมนุษย ์หนา้ท่ี ระบบและความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกาย 

2. สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลโดยองคร์วม 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ อดทน ซ่ือสตัย ์

รับผดิชอบ มีวินยั 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง หนา้ท่ีการทาํงานของอวยัวะระบบต่างๆ ในร่างกาย 
2. ประเมินสภาวะปกติและผดิปกติของร่างกายเบ้ืองตน้ 
3. นาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของร่างกายมนุษย ์หนา้ท่ี การทาํงาน และความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายในระบบการไหลเวยีนของเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบประสาท 
ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพนัธ์ุ 
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3209-2002 สุขศึกษาในสถานพยาบาล 1-2-2 
 (Preventative Health Care) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของงานสุขศึกษา 
2. สามารถดาํเนินการสอนสุขศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ เสียสละ 

มีมนุษยสมัพนัธ์และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการแนะนาํสุขศึกษาแก่ผูรั้บบริการ 

2. เลือกและพฒันาส่ือในการสอนสุขศึกษา 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขศึกษาและแนวทางการดาํเนินงานสุขศึกษาในสถานพยาบาล ลกัษณะ
นกัสุขศึกษาในสถานพยาบาล จดัโปรแกรมสุขศึกษา จดันิทรรศการ จดัหน่วยบริการสุขภาพ 
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3209-2003 งานบริการส่วนหน้า 1-2-2 
 (Hospital Information and Communication Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบังานพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
2. สามารถเตรียมและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์การใหบ้ริการพยาบาล และการใชย้าเบ้ืองตน้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังาน นาํหลกัทฤษฎีมาปฏิบติังานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีมนุษยสมัพนัธ์ประหยดั และมีความปลอดภยั 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการส่วนหนา้กบัผูม้ารับบริการในสถานพยาบาล 
2. จดัเตรียมเอกสารงานบริการส่วนหนา้ 
3. ติดต่อส่ือสารผูม้ารับบริการในสถานพยาบาล 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชบ้ริการ 
จัดเตรียมและบันทึกเอกสารข้อมูลเบ้ืองต้นของผูป่้วยการต้อนรับผู ้มารับบริการในสถานพยาบาล             
การให้บริการงานเวชระเบียน การซักประวติั การคดักรองผูป่้วย สิทธิและสวสัดิการสังคม และความรู้
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัประกนัสงัคม 
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3209-2004 การบริการพยาบาลเบ้ืองต้น 2-2-3 
 (Primary Nursing Service) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบังานพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
2. สามารถเตรียมและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์การใหบ้ริการพยาบาล และการใชย้าเบ้ืองตน้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังาน นาํหลกัทฤษฎีมาปฏิบติังานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีมนุษยสมัพนัธ์ประหยดั และมีความปลอดภยั 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
2. วางแผนและเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการปฏิบติังานพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
3. ใหบ้ริการพยาบาลโดยเนน้ความเป็นบุคคลโดยยดึหลกัการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใหบ้ริการทางการพยาบาล  การวดัสญัญาณชีพ การเตรียมตรวจ 

การเตรียมผา่ตดั การทาํความสะอาดร่างกาย การรับและจาํหน่ายผูป่้วย การใชย้า  กฎหมายและจรรยาบรรณ
สําหรับผูใ้ห้บริการในสถานพยาบาล เน้นความสุขสบายและความปลอดภยั  โดยยึดหลกัการป้องกนัและ
ควบคุมการติดเช้ือในผูป่้วย 
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3209-2005 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 2-3-3 
 (Emergency care) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการปฐมพยาบาล 
2. สามารถปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบซ่ือสตัยสุ์จริต เสียสละ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และยดึหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประเมินสภาวะ และใหก้ารปฐมพยาบาล 
2. ปฐมพยาบาลกบัผูรั้บบริการตามสถานการณ์ 
3. เลือกใชอุ้ปกรณ์สาํหรับการปฐมพยาบาล 
4. ตรวจสอบและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  การนวดหัวใจ  การช่วยหายใจ  การห้ามเลือด  
การช่วยเหลือผูไ้ดรั้บสารพิษ การสงัเกตสญัญาณชีพ  

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2006 โภชนาบําบัด 2-3-3 
 (Nutrition Therapy) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบังานหลกัการโภชนาการและโภชนาบาํบดั 

2. สามารถนาํหลกัการมาประยกุตใ์ชก้บับุคคลในแต่ละวยัและแต่ละภาวะสุขภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต สนใจ 

ใฝ่รู้ ประหยดั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัอาหารใหบุ้คคลในภาวะปกติและไม่ปกติ 
2. กาํหนดสารอาหารไดเ้หมาะสมกบัสภาวะโภชนาการในแต่ละเพศและวยั 
3. ใหค้าํแนะนาํการปฏิบติัตนดา้นโภชนาการกบัผูอ่ื้น 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัโภชนาการและโภชนาบาํบดั ความตอ้งการสารอาหารแต่ละ
เพศและวยั ภาวะโภชนาการ การจดัอาหารให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคลและผูป่้วยแต่ละโรค        
จดัอาหารสาํหรับนกักีฬา เพื่อส่งเสริมความสมดุลภาวะโภชนาการของร่างกาย 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2007 อนามัยแม่และเด็ก 2-2-3 
 (Maternal and Child Health Care) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบันามยัแม่และเดก็ การส่งเสริมพฒันาการสุขภาพเดก็ และการวางแผนครอบครัว 
2. สามารถประเมินสภาวะปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาสุขภาพอนามยัแม่และเดก็เบ้ืองตน้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ มีวินยั รับผดิชอบ  

มีมนุษยสมัพนัธ์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามยัแม่และเดก็ในสภาวะปกติและไม่ปกติเบ้ืองตน้ 

2. เลือกและแนะนาํวิธีการวางแผนครอบครัว 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอนามยัแม่และเด็ก สุขภาพอนามยัมารดาก่อนและหลงัตั้งครรภ ์วางแผน
ครอบครัว พฒันาการเด็ก ดูแลส่งเสริมสุขภาพ และโรคของเด็ก การบริการแม่และเด็กตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2008 สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2-2-3 
 (Adult and Geriatric Health Care) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายและจิตใจในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
2. สามารถใหค้วามรู้และใหก้ารพยาบาลเม่ือเกิดความผดิปกติในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
3. สามารถส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรภาพผุสุ้งอายดุา้นร่างกายจิตใจ อารมสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ รับผดิชอบ อดทน 

อดกลั้น และเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการการเปล่ียนดา้นร่างกายและจิตใจในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

2. ดูแลและใหก้ารพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุเม่ือเกิดภาวะผดิปกติ  
3. ดูแลความปลอดภยัและป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
4. จดักิจกรรมสาํหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอายเุพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงร่างกายและจิตใจของผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุการปรับตวั 
การดูแลปัญหาสุขภาพ  การป้องกันอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การจดักิจกรรม           
การบริการทางการแพทย ์และสวสัดิการทางสงัคม 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3209-2101 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารสถานพยาบาล 2-0-2 
 (Introduction to Management of Health  Premises) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการขอบเขตและลกัษณะงานการบริหารสถานพยาบาลเม่ือไปประกอบอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการบริหารงานบริการในสถานพยาบาล 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เสียสละ สนใจใฝ่รู้  

อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ยดึหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขอบเขต ลกัษณะงาน และหนา้ท่ีของสถานพยาบาล 

2. ระบบการบริหารงานบริการในสถานพยาบาล 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
โครงสร้างการบริหารสถานพยาบาล นโยบายการจัดองค์กรการบริหารจัดการการเงินในโรงพยาบาล
กฎหมายของการประกอบอาชีพ บริหารสถานพยาบาลในรูปแบบต่างๆ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
สถานพยาบาลประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมการจดัการเอกสาร ประสานงานกบั
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและบทบาทการเป็นเลขานุการ 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2102 การบริหารพสัดุในสถานพยาบาล 2-0-2 
 (Supply Management in Health Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารพสัดุในสถานพยาบาล 
2. สามารถบอกขั้นตอนการดาํเนินการจดัหาพสัดุ การจดัเกบ็ การเบิกจ่ายจาํหน่ายพสัดุ บนัทึก 

ขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัพสัดุ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ ซ่ือสตัยสุ์จริตรับผดิชอบ 

ประหยดั อนุรักษพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มยดึหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการพสัดุในสถานพยาบาล 

2. จดัเกบ็และบาํรุงรักษาพสัดุในสถานพยาบาล 

3. บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพสัดุในสถานพยาบาล 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล  การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดเก็บพัสดุ            
การเบิกจ่ายพสัดุ การซ่อมบาํรุงรักษา การจาํหน่ายพสัดุ กาํหนดรูปแบบเอกสารต่างๆ บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบั
พสัดุในสถานพยาบาล 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2103 อนามัยชุมชน 1-2-2 
 (Community Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานอนามยัชุมชน พื้นฐานและความตอ้งการของสงัคม 
2. สามารถวิเคราะห์สงัคมรู้ปัญหาและความตอ้งการนาํมาทาํโปรเจคหรือกรณีศึกษา 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

มีมนุษยสมัพนัธ์ เสียสละ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้และคาํนึงถึงอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานอนามยัชุมชนพ้ืนฐานและความตอ้งการของสงัคม 

2. ศึกษา วินิจฉยั วางแผน นาํมาปฎิบติัในชุมชนและประเมินผล 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน ลกัษณะชุมชนและ        
การเยี่ยมบ้าน การบริหารงานสาธารณสุข และแก้ไขปัญหา การจัดการส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ         
การเขา้ถึงหลกับริการสุขภาพของชุมชนจดัทาํโครงการยอ่ยในงานอนามยัครอบครัว 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2104 สาธารณสุขมูลฐาน 1-2-2 

 (Primary Health Care ) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของงานสาธรณสุขมูลฐาน 
2. สามารถดาํเนินงานสาธารณสุขมูลฐานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ เสียสละ 

มีมนุษยสมัพนัธ์และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสาธารณสุขมูลฐาน 

2. ใหบ้ริการสาธารณสุขมูลฐาน 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสาธารณสุขมูลฐาน  องค์ประกอบ  การดําเนินงาน  ขั้นตอนในการ
ดาํเนินงาน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการสาธารณสุขมูลฐาน ขอ้บ่งช้ีถึงความสาํเร็จของงานสาธารณสุขมูล
ฐาน แนวโนม้สาธารณสุขมูลฐานในอนาคต 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2105 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 1-2-2 
 (Recreation for Health)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบันนัทนาการเพื่อสุขภาพ 
2. สามารถจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อสุขภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ ซ่ือสตัยสุ์จริต 

มีมนุษยสมัพนัธ์ ยดึหลกัความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย 
2. เลือกกิจกรรมนนัทนาการใหเ้หมาะสมกบัสภาวะของผูรั้บบริการ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาพ จดักิจกรรมนนัทนาการ 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2106 นวดเพื่อสุขภาพ 1-2-2 
 (Massage for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการหลกัการและวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ 
2. สามารถนวดและเลือกอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 

มีมนุษยสมัพนัธ์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการนวดใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บบริการ 

2. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการนวดไดเ้หมาะสม 

3. นวดเพื่อสุขภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับกายวิภาคของร่างกายท่ีเก่ียวกับการนวด นวดแผนไทย การคลายเส้น         
การดดั การยืด การประคบ การอบสมุนไพร การประยกุตใ์ชน้ํ้ ามนั เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการนวด และ
จรรยาบรรณในการนวด 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2107 กีฬ าเพื่อสุขภาพ 1-2-2 
 (Sport  for  Health ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
2. สามารถฝึกกีฬาชนิดต่างๆ รวมทั้งวิธีการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ ซ่ือสตัยสุ์จริตรับผดิชอบ 

ประหยดั ยดึหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

2. เลือกกีฬาเพื่อสุขภาพสอดคลอ้งกบั เพศ วยั  สภาพร่างกายของผูรั้บบริการ 

3. ประเมินผลการการออกกาํลงักายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั วตัถุประสงค์ ประโยชน์ของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบั เพศ วยั สภาพร่างกายของบุคคล วางแผน ติดตามประเมินผลการออกกาํลงักายและ
กีฬาเพื่อสุขภาพรวมทั้งการฝึกกีฬาเพื่อสุขภาพ 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-2108 ส่งเสริมสุขภาพ 1-2-2 

 ( Health Promotion ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการการส่งเสริมสุขภาพ 
2. สามารถประยกุตกิ์จกรรมกลุ่มบาํบดัเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ ซ่ือสตัยสุ์จริตรับผดิชอบ 

ประหยดั มีมนุษยสมัพนัธ์  อนุรักษพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มยดึหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 

2.  เลือกกิจกรรมกลุ่มบาํบดัเหมาะสมกบัสภาพร่างกายและจิตใจของผูรั้บบริการ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย ในการส่งเสริม ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ภายหลงัการเจบ็ป่วย จดักิจกรรมกลุ่มบาํบดั และการเคล่ือนไหว  

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
3209-8001 ฝึกงาน *-*-4 
3209-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3209-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 

 

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 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-8002 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 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-8003 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 3209-8002 ในสถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

 
3209-8501 โครงการ *-*-4 
3209-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3209-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-8501 โครงการ * - * - 4 
 (Project) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

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 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
 (Project 1) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

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 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

3209-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
 (Project 2) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

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 ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3209-8502 หรือเป็น
โครงการใหม่) 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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

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 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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

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 กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดั
และร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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

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 กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดั
และร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

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

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 กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดั
และร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 

 
 

 

 

 


