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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธรุกิจ 

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจที่ใชภาษาตางประเทศ ใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ฐานดานภาษาตางประเทศ
ธุรกิจ 

4. เพื่อใหสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดทั้งสี่ทักษะ 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นใน

สถานการณทางธุรกิจ และในการประกอบอาชีพ 
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานภาษาตางประเทศธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  

รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย เปนผูมี

ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคณุวฒุิการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง    ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธรุกิจ 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  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย         
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 ดําเนนิงานและจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการ

บริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 ส่ือสารในงานอาชีพดานธุรกิจและบริการ 
3.4 ใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ ในการเรียนรูและประกอบอาชีพ 
3.5 คิด ใชทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ ในสถานการณตางๆ 
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โครงสราง 
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สาขาวิชาภาษาตางประเทศธรุกิจ 
 

 

ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าต ามหลั กสู ต รประก าศนี ยบั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั นสู ง  พุ ทธศั ก ร าช  2557 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวม
ไมนอยกวา 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 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวิชา  
พาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศ หรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานภาษาตางประเทศ หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
3200-0012 หลักการใชภาษาอังกฤษ 2-2-3 

   

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน          
มีความใฝ รู   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 
3000 -1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3  
3000 -1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000 -1313 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 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 *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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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 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 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 การบริหารงานคุณภาพในองคกร 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 
3212-2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 1-4-3 
3212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกจิ 2 1-4-3 
3212-2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกจิ 1 1-4-3 
3212-2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกจิ 2 1-4-3 
3212-2005 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1-4-3 
3212-2006 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1-4-3 
3212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 1-4-3 
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก   (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด 
1.กลุมงานโรงแรม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3212-2101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม                2-2-3 
3212-2102 ภาษาอังกฤษงานเพื่องานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม              2-2-3 
3212-2103 ภาษาอังกฤษเพื่องานสวนหนาโรงแรม 1-4-3 
3212-2104 ภาษาอังกฤษเพื่องานแมบาน 2-2-3 
3212-2105 ภาษาอังกฤษเพื่องานครัว 1-4-3 
2.กลุมงานทองเท่ียว 
3212-2106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ว 2-2-3 
3212-2107 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก 1-4-3 
3212-2108 ภาษาอังกฤษเพื่องานสนามบิน 1-4-3 
3212-2109 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการดานสุขภาพและสันทนาการ 2-2-3 
3212-2110 ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก 1-4-3 
3212-2111 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชมุสัมมนา 1-4-3 
3. กลุมงานอาชีพดานธุรกิจและบริการ 
3212-2112 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพวิเตอร 1-4-3 
3212-2113 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-2-3 
3212-2114 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2-2-3 
3212-2115 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ 2-2-3 
3212-2116 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุาร 1-4-3 
3212-2117 ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย 2-2-3 
3212-2118 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2-2-3 
3212-2119 ภาษาอังกฤษเพื่องานการเงนิและการธนาคาร 2-2-3 
3212-2120 ภาษาอังกฤษธุรกิจประกนัภยั 2-2-3 
3212-2121 ภาษาอังกฤษธุรกิจคาปลีก 2-2-3 
3212-2122 ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง 2-2-3 
3212-2123 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ 2-2-3 
4. กลุมทักษะภาษาตางประเทศ 
          4.1 ภาษาอังกฤษ 
3212-2124 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ 2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3212-2125 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2126 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2127 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2128 การแปลภาษาอังกฤษ 1 2-2-3 
3212-2129 การแปลภาษาอังกฤษ 2 2-2-3 
3212-2130 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน 2-2-3 
3212-2131 การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2132 ภาษาอังกฤษโครงการธุรกิจ 2-2-3 
3212-2133 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 1-4-3 
          4.2 ภาษาจีน 
3212-2134 ภาษาจนี 1 2-2-3 
3212-2135 ภาษาจนี 2 2-2-3 
3212-2136 ภาษาจนี 3 2-2-3 
3212-2137 ภาษาจนี 4 2-2-3 
          4.3 ภาษาญี่ปุน 
3212-2138 ภาษาญี่ปุน 1 2-2-3 
3212-2139 ภาษาญี่ปุน 2 2-2-3 
3212-2140 ภาษาญี่ปุน 3 2-2-3 
3212-2141 ภาษาญี่ปุน 4 2-2-3 
          4.4 ภาษาเกาหล ี
3212-2142 ภาษาเกาหลี 1 2-2-3 
3212-2143 ภาษาเกาหลี 2 2-2-3 
3212-2144 ภาษาเกาหลี 3 2-2-3 
3212-2145 ภาษาเกาหลี 4 2-2-3 
          4.5 ภาษาฝรั่งเศส 
3212-2146 ภาษาฝรั่งเศส 1 2-2-3 
3212-2147 ภาษาฝรั่งเศส 2 2-2-3 
3212-2148 ภาษาฝรั่งเศส 3 2-2-3 
3212-2149 ภาษาฝรั่งเศส 4  2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
          4.6 ภาษาเยอรมัน 
3212-2150 ภาษาเยอรมัน 1 2-2-3 
3212-2151 ภาษาเยอรมัน 2 2-2-3 
3212-2152 ภาษาเยอรมัน 3 2-2-3 
3212-2153 ภาษาเยอรมัน 4 2-2-3 
3212*2101 ถึง 3212*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 รายวิชาทวภิาคี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3212-5101 งานภาษาตางประเทศธุรกิจ 1 *-*-* 
3212-5102 งานภาษาตางประเทศธุรกิจ 2 *-*-* 
3212-5103 งานภาษาตางประเทศธุรกิจ 3 *-*-* 
3212-5104 งานภาษาตางประเทศธุรกิจ 4 *-*-* 
3212-51XX งานภาษาตางประเทศธุรกิจ … *-*-* 
  
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 3212-8001  หรือรายวิชา 3212-8002  และ 3212-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3212-8001 ฝกงาน *-*-4  
3212-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3212-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3212-8501  หรือรายวิชา 3212-8502  และ 3212-8503 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3212-8501 โครงการ *-*-4 
3212-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3212-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรยีนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนบัหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา 

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 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
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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คําอธิบายรายวิชา 

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1      2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย       3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ      3-0-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ    2-2-3 
3200-0012 หลักการใชภาษาอังกฤษ      2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2 -3 
 (Principles of Accounting 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภท 
ธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิบริการ  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธุรกิจบรกิารตามหลักการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห

รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน   ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท   การจัดทํา 

งบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principles of Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย การแสวงหา
ลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง การปด     
การขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของนัก
ขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
 (Entrepreneurship) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชวีิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวของ 

2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยัน ประหยดั และอดทน  

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 

2. จัดทําแผนธุรกจิอยางงายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชวีิต คณุลักษณะและทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการเปน

ผูประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ การจัดทําแผนธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ 
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3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
 (Computers and Information Technology in Business) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ 

2. ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

3. มีทักษะการใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  

4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชพีคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในงานธุรกิจ  

2. ใชโปรแกรมสําเรจ็รูป และอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา การใชโปรแกรมตารางทําการ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน การใชโปรแกรม
ฐานขอมูล การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  
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3200-0012 หลักการใชภาษาอังกฤษ 2-2-3 
 (English Fundamentals) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจ โครงสรางประโยค 
2. ศึกษาคําศัพทสํานวนที่เปนพื้นฐานของสาขาอาชีพ 
3. เห็นคณุคาของภาษาอังกฤษ และนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนประโยค และขอความตามโครงสรางภาษา และเครือ่งหมายวรรคตอน 
2. ฟง และ พดู โตตอบ โดยใชคําศัพท สํานวน ที่เกีย่วของกับงานอาชีพ 
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณที่พบเห็นในที่ทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคําหรือขอความ  
4. บูรณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งใน และ 

นอกชั้นเรยีน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาทีใ่ชบรรยายเหตกุารณในปจจุบัน ในอดีต ในอนาคต ประโยค 
Active & Passive Voice ประโยคเงื่อนไข การเปรียบเทยีบเครื่องหมายวรรคตอน คําบุพบท ฝกการอาน
ขอความทั่วไป ประกาศ การเขียนบันทกึสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จาํเปน 
ในอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน 

 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 

3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 

3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 

3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบรหิารและจัดการวิชาชีพ 
 

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

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานการนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแล 
ะสารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสาร 
ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่

เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ           

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

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

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
2. ประยุกตหลักเศรษฐศาสตรไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. ปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติ 
องคประกอบและการกําหนดรายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศ เงินเฟอ เงินฝด และการแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 

 (Principles of Management) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  

2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

องคการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 

2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ  หลักการจัดการสมัยใหม  การเปลี่ยนแปลงพัฒนา

องคการ    การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจดัการ 

การประยกุตหลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 (Principle of Marketing) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตามสถานการณ 
3. กําหนดสวนประสมการตลาดตามหลักการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด  

 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หนาที่ทางการตลาด 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบงสวน

ตลาด  ตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และ

การสงเสริมการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ 

 
3212-2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกจิ 1     1-4-3 
3212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกจิ 2     1-4-3 
3212-2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกจิ 1   1-4-3 
3212-2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกจิ 2   1-4-3 
3212-2005 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ      1-4-3 
3212-2006 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ      1-4-3 
3212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน     1-4-3 
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3212–2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1-4-3 
 (Business English Conversation 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชส่ือสารในชีวิตประจําวนั 
2. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษโตตอบในชีวิตประจําวนั 
2. สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
3. พูดใหขอมูลเกีย่วกับเวลา ทิศทาง ตําแหนงที่ตั้ง บุคคล สถานที่ สินคา และบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ การพูดสอบถามและใหขอมูล
เบื้องตนทางธุรกิจ การใหขอมูลสวนบุคคลการใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ สินคา และบริการ 
การบอกเวลา ทิศทาง และตําแหนงที่ตั้ง 
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3212–2002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                              1-4-3 
 (Business English Conversation 2) 
 วิชาบังคับกอน 3212–2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ 
2. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. สนทนาซื้อขายสินคาและบริการ 
3. สนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณตาง ๆ ภายในสํานักงาน โรงงาน รานคา ธนาคาร สถานพยาบาล และโรงแรม การซื้อขาย
สินคา การสอบถามขอมูลสินคาและบริการ การสั่งซื้อ การตอรองราคา การเปลี่ยน/คืน การนัดหมาย        
การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
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3212–2003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกิจ 1 1-4-3 
 (English  for Communication in Business Organization 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในองคกรธุรกจิ 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษสื่อสาร เบื้องตนในหวัขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร
ธุรกิจ 

2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ 
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา หรือบริการ 
4. กรอกขอมูลในเอกสารตาง  ๆ ทางธุรกิจ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ปฏิบัติการฟง
ขอความ ขอมูลในองคกรธุรกิจ การสนทนาโตตอบทางธุรกิจในหัวขอตาง ๆ การอาน ขอมูลทางสถิติ 
ประกาศและโฆษณา การสรุปสาระสําคัญจากการอานและฟง การเขียนใหขอมูลบุคคล สินคา หรือบริการ 
การกรอกขอมูลในเอกสารตาง  ๆ ทางธุรกิจ 
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3212–2004 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกิจ 2      1-4-3 

 (English  for Communication in Business Organization 2) 

วิชาบังคับกอน : 3212–2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกรธุรกจิ 1 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทาง 
องคกรธุรกิจ 

2. สามารถติดตอธุรกิจทางโทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ทางองคกรธุรกิจ 
2. นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ 
3. พูดติดตอธุรกจิทางโทรศัพท 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชในการสื่อสารในองคกรธุรกิจ ปฏิบัติการ
สนทนาตามสถานการณในสํานักงาน  การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ  การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การ
แสดงความคิดเห็น การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การโตตอบทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail 
หรือ E - Mail) 
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3212–2005 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ                 1-4-3 
                           (Business English Reading) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักและเทคนิควิธีในการอานเรื่องทางธุรกิจ 
2. สามารถอานขอความและเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและเทคนิควิธีในการอานเรื่องทางธุรกิจ 
2. สรุปใจความสําคัญของเอกสาร หรือขอมูลทางธุรกิจ 
3. พูดหรือเขียนแสดงความเหน็เกี่ยวกับเรื่องทางธุรกิจ 
4. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานทางธุรกิจ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในขอความทางธุรกิจ 
หลักและเทคนิควิธีในการอาน ฝกปฏิบัติการอานขอความ เร่ือง และบทสนทนาทางธุรกิจ การจับใจความ
สําคัญ การตีความ การเรียงลําดับเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น การสรุปความและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อาน 
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3212–2006 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1-4-3 
 (Business English Writing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและวธีิการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ 
3. เขียนบัตรเชิญ บัตรอวยพร บันทึกขอความ และประกาศ เพื่อการประชาสัมพันธในองคกร 
4. กรอกเอกสารทางธุรกิจ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชทางธุรกิจ รูปแบบและ
วิธีการเขียนทางธุรกิจ ปฏิบัติการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การเขียนบัตรเชิญ บัตรอวยพร บันทึก
ขอความ ประกาศเพื่อประชาสัมพันธในองคกร และการกรอกเอกสารตาง ๆ ทางธุรกิจ  
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3212–2007 ภาษาองักฤษเพื่อการสมัครงาน 1-4-3 
 (English for Job Application) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประกาศ รับสมัครงาน 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ คําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชในการประกาศ รับสมัครงาน 
2. สรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน 
3. เขียนจดหมายสมัครงาน และกรอกเอกสารในการสมัครงาน 
4. เขียนประวัติสวนตวัที่ใชในการสมัครงาน 
5. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน 
6. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน 
ปฏิบัติการอานและสรุปใจความสําคัญของประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก
เอกสารและการเขียนประวัติสวนตัวที่ใชในการสมัครงาน และการสัมภาษณงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

 

1.กลุมงานโรงแรม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3212-2101          ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม                2-2-3 
3212-2102 ภาษาอังกฤษงานเพื่องานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-3 
3212-2103 ภาษาอังกฤษเพื่องานสวนหนาโรงแรม 1-4-3 
3212-2104 ภาษาอังกฤษเพื่องานแมบาน 2-2-3 
3212-2105 ภาษาอังกฤษเพื่องานครัว 1-4-3 
2.กลุมงานทองเท่ียว 
3212-2106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ว 2-2-3 
3212-2107 ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก 1-4-3 
3212-2108 ภาษาอังกฤษเพื่องานสนามบิน 1-4-3 
3212-2109 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการดานสุขภาพและสันทนาการ 2-2-3 
3212-2110 ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก 1-4-3 
3212-2111 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชมุสัมมนา 1-4-3 
3. กลุมงานอาชีพดานธุรกิจและบริการ 
3212-2112 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพวิเตอร 1-4-3 
3212-2113 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-2-3 
3212-2114 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2-2-3 
3212-2115 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ 2-2-3 
3212-2116 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุาร 1-4-3 
3212-2117 ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย 2-2-3 
3212-2118 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2-2-3 
3212-2119 ภาษาอังกฤษเพื่องานการเงนิและการธนาคาร 2-2-3 
3212-2120 ภาษาอังกฤษธุรกิจประกนัภยั 2-2-3 
3212-2121 ภาษาอังกฤษธุรกิจคาปลีก 2-2-3 
3212-2122 ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง 2-2-3 
3212-2123 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ 2-2-3 
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4. กลุมทักษะภาษาตางประเทศ 
          4.1 ภาษาอังกฤษ 
3212-2124 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ 2-2-3 
3212-2125 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2126 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2127 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2128 การแปลภาษาอังกฤษ 1 2-2-3 
3212-2129 การแปลภาษาอังกฤษ 2 2-2-3 
3212-2130 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน 2-2-3 
3212-2131 การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ 2-2-3 
3212-2132 ภาษาอังกฤษโครงการธุรกิจ 2-2-3 
3212-2133 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 1-4-3 
          4.2 ภาษาจีน 
3212-2134 ภาษาจนี 1 2-2-3 
3212-2135 ภาษาจนี 2 2-2-3 
3212-2136 ภาษาจนี 3 2-2-3 
3212-2137 ภาษาจนี 4 2-2-3 
          4.3 ภาษาญี่ปุน 
3212-2138 ภาษาญี่ปุน 1 2-2-3 
3212-2139 ภาษาญี่ปุน 2 2-2-3 
3212-2140 ภาษาญี่ปุน 3 2-2-3 
3212-2141 ภาษาญี่ปุน 4 2-2-3 
          4.4 ภาษาเกาหล ี
3212-2142 ภาษาเกาหลี 1 2-2-3 
3212-2143 ภาษาเกาหลี 2 2-2-3 
3212-2144 ภาษาเกาหลี 3 2-2-3 
3212-2145 ภาษาเกาหลี 4 2-2-3 
          4.5 ภาษาฝรั่งเศส 
3212-2146 ภาษาฝรั่งเศส 1 2-2-3 
3212-2147 ภาษาฝรั่งเศส 2 2-2-3 
3212-2148 ภาษาฝรั่งเศส 3 2-2-3 
3212-2149 ภาษาฝรั่งเศส 4  2-2-3 
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          4.6 ภาษาเยอรมัน 
3212-2150 ภาษาเยอรมัน 1 2-2-3 
3212-2151 ภาษาเยอรมัน 2 2-2-3 
3212-2152 ภาษาเยอรมัน 3 2-2-3 
3212-2153         ภาษาเยอรมนั 4                   2-2-3 
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3212-2101 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 2-2-3 
 (English for Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรม 
2. สามารถฟง พดู อานและเขียนภาษาอังกฤษที่ใชทั่วๆ ไปในงานธุรกิจโรงแรม 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานโรงแรม 
2. ใหขอมูลที่เกีย่วของกับบริการตาง ๆ ของโรงแรม 
3. กรอกแบบฟอรมงานโรงแรม 
4. อานเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่อังกฤษใชในแผนกตาง ๆ ของ
โรงแรม ปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสํารองที่พัก การตอนรับ การจัดเลี้ยง 
การใหขอมูลการบริการตาง ๆ การชําระเงิน ฝกการกรอกแบบฟอรมงานโรงแรม การเขียนบันทึกติดตอ
ภายในและการอานเอกสารที่เกี่ยวของ 
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3212-2102 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-3 
 (English for Food and Beverage Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 
2. สาธิตขั้นตอนการปรงุอาหารและเครื่องดืม่ 
3. เขียนรายการอาหารและเครื่องดื่ม 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ช่ือและประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ และเครื่องปรุง ปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับการจอง
โตะ การตอนรับลูกคา  การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร  การจายเงิน การขอบคุณและขอโทษ  ขั้นตอนการ
ปรุงอาหารและผสมเครื่องดื่ม การเขียนรายการอาหารและเครื่องดื่ม 
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3212-2103 ภาษาองักฤษเพื่องานสวนหนาโรงแรม 1-4-3 
 (English for Hotel Front Office) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานสวนหนาโรงแรม 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษในงานสวนหนา 
2. ใหขอมูลการบรกิารตางๆ ของโรงแรม 
3. อานเอกสารและกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานสวนหนา 
4. เขียนบันทกึขอความ หรือประกาศ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชกับงานสวนหนาของ
โรงแรม ปฏิบัติการสนทนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทางโทรศัพท   
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การชําระเงิน การใหบริการอื่น ๆ ของโรงแรม การอานเอกสาร การกรอกแบบฟอรม 
การเขียนขอความและประกาศที่เกี่ยวของ 
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3212-2104 ภาษาองักฤษเพื่องานแมบาน 2-2-3 
 (English for Housekeeping) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในสวนที่เกีย่วของกับงานแมบาน 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานแมบาน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับสนทนาตามสถานการณในงานแมบาน 
2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม 
3. กรอกแบบฟอรมงานแมบาน 
4. อานเอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
แมบาน  ช่ืออุปกรณ เครื่องใชในการทําความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก ปฏิบัติการ
สนทนา การทักทาย  การขออนุญาต  การบอกทิศทาง  การทําความสะอาด  การซักรีด  การใหขอมูลสถานที่
และบริการตาง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมและการอานเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2105 ภาษาองักฤษเพื่องานครัว 1-4-3 
 (English for Kitchens) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทีใ่ชในงานครัว 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานครัว 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานครัว 
2. ใหขอมูลเกีย่วกับอาหาร เครือ่งปรุง และการจัดเก็บ 
3. สาธิตการประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มตามขั้นตอน 
4. จัดทํารายการอาหารและเครือ่งดื่ม 
5. ปฎิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ภาษาอังกฤษที่ใชในงานครัว ใหขอมูลเกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องปรุง  และการจัดเก็บ ภาชนะ อุปกรณ  การสาธิตการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มตามขั้นตอน      
การจัดทํารายการอาหาร และเครื่องดื่ม เขียนบันทึกขอความ และประกาศตาง ๆ ในงานครัว 
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3212–2106 ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 2-2-3 
 (English for Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
2. สามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชส่ือสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในการทองเที่ยว 
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอื่น ๆ 
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบนิ 
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว 
ปฏิบัติการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทองเที่ยว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการ
บริการอื่น ๆ อานเอกสารการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
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3212-2107 ภาษาองักฤษสาํหรับมัคคุเทศก 1-4-3 
 (English for Tour Guides) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับงานมัคคุเทศก 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานมัคคุเทศก 
2. ใหขอมลูเกีย่วกับสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทาง และที่พัก 
3. อานเอกสารที่ใชในการเดินทาง 
4. เขียนบันทกึขอความ และประกาศ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก 
ปฏิบัติพูดตอนรับ  การสํารองที่พักหรือที่นั่ง  การสนทนาทางโทรศัพท  การบอกทิศทาง การใหขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว  กําหนดการเดินทางและที่พัก ฝกอานเอกสารที่ใชในการเดินทาง  การเขียนบันทึก
ขอความ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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3212-2108 ภาษาองักฤษเพื่อปฏิบตัิงานสนามบิน 1-4-3 
 (English for Airport Staff) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวน ทีใ่ชในการปฏิบัติงานสนามบนิ 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในงานสนามบิน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ที่ใชในงานสนามบิน 
2. ใหขอมูลเกีย่วกับภารกจิ และบริการตาง ๆ ของสนามบิน 
3. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานสนามบิน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการบริการและใหขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานและ
บริการในสนามบิน เที่ยวบิน การเช็คอิน ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และการศุลกากร ระบบรักษาการ
ปลอดภัย การประสานงานสายการบิน การรับฝากสัมภาระ การรับแจงของหาย และของที่พบ การเดินทาง
ระหวางสนามบินกับสถานที่ตาง ๆ  
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3212-2109 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการดานสุขภาพและสันทนาการ 2-2-3 
 (English for Health Care and Recreation Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ที่ใชในงานบริการดานสุขภาพและสันทนาการ 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบริการดานสุขภาพและสันทนาการ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานบริการดานสุขภาพและสนัทนาการ 
2.  สนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมดานสุขภาพและสันทนาการ 
3. ใหขอมูลเกีย่วกับบริการและกิจกรรมดานสุขภาพและสันทนาการ . 
4. อานและสรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการดานสุขภาพและสันทนา
การสนทนา และใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  อาหาร สมุนไพร กีฬา  แนะนําเกี่ยวกับบริการนวดประเภทตาง ๆ 
การอบสมุนไพร การอบไอน้ํา  กิจกรรมเพื่อการผอนคลาย  บริการอื่น ๆ ฝกการอานและสรุปใจความสําคัญ 
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3212-2110 ภาษาองักฤษธุรกิจสินคาท่ีระลึก  1-4-3 
 (Souvenir Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทีใ่ชในธุรกิจสนิคาที่ระลึก 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานธุรกิจสินคาที่ระลึก 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก 
2. ใหขอมูลเกีย่วกับสินคาที่ระลึก 
3. อธิบายขั้นตอนหรือวิธีการผลิตสินคา 
4. เขียนขอความหรือประกาศภายในรานคา 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก ใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคา ช่ือและประเภทของสินคาที่พบเห็นบอย ๆ ในแตละทองถ่ิน ปฏิบัติการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา      
การซื้อขายสินคา การตอนรับลูกคา การสั่งซื้อ การตอรองราคา การใหสวนลด การคืนและการเปลี่ยนสินคา  
การชําระเงินในรูปแบบตาง ๆ การอธิบายขั้นตอนหรือวิธีการผลิตสินคา การเขียนขอความหรือประกาศ
ภายในรานคา และการกรอกขอมูลในเอกสารสั่งซื้อ 
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3212-2111 ภาษาองักฤษเพื่อการประชมุสัมมนา 1-4-3 
 (English for Seminars) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประชุมสัมมนา 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกีย่วของกบัการประชุมสัมมนา 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในการประชุมสัมมนา 
2. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชมุสัมมนา 
3. สรุปสาระสําคัญของการประชุมสัมมนา 
4. เขียนเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมสัมมนา 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการประชุมสัมมนา อุปกรณ
อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ  ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา การใหขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก กําหนดการ วิทยากรและเอกสารที่ใช  การเขียนเอกสารตาง ๆ      
ที่เกี่ยวของกับการประชุมสัมมนา 
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3212–2112 ภาษาองักฤษเพื่องานคอมพวิเตอร 1-4-3 
 (English for Computer Work) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพวิเตอร 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะวิชาชีพ 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร 
2. สืบคนขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
3. สรุปใจความสําคัญของขอมูลที่สืบคนทางอินเตอรเน็ต 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ปฏิบัติการอานคําสั่งและรายการ (Menu) ตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูล 
ทางเครือขายอินเตอรเน็ต การสรุปใจความสําคัญของขอมูล เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Mail หรือ E - Mail) 
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3212–2113 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-2-3 
 (Information Technology English) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู และคนควาขอมูลขาวสาร จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูลจากเว็บไซต 
2. สรุปใจความสาํคัญขอมูลจากเว็บไซต 
3. นําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคน 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
5. ปฏิบัติงานดวยความความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
E-Business ปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซต การอานและสรุปสาระสําคัญ  การบันทึกและการนําเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน การเขียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-mail) 
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3212-2114 ภาษาองักฤษเพื่องานบัญช ี 2-2-3 
 (English for Accountants) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญช ี
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานบัญชี 
2. อานเอกสารงานบัญชี และสรุปใจความสําคัญ 
3. สืบคนขอมูลจากเครือขายอนิเตอรเน็ต 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี ปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานบัญชี ฝกอานเอกสารงาน การสรุปใจความจากเรื่องที่อาน การ
สืบคนขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต การใหขอมูลทางบัญชี การนําเสนอขอมูลและการโตตอบทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือE – Mail) 
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3212-2115 ภาษาองักฤษเพื่องานประชาสัมพันธ 2-2-3 
 (English for Public Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
2. เขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ 
3. เขียนใบปลวิ แผนพับ หรือประกาศเพื่อประชาสัมพันธ 
4. อานและสรุปใจความสําคัญเอกสารงานประชาสัมพันธ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานประชาสัมพนัธ 
ปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล การตอบขอซักถาม การแถลงขาว การสัมภาษณ การเขียนประชาสัมพนัธสินคา
หรือบริการดวยส่ือส่ิงพิมพ การอานเอกสารงานประชาสัมพันธ การสรุปใจความสําคญัจากเรื่องที่ฟงหรือ
อาน 
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3212-2116 ภาษาองักฤษเพื่องานเลขานกุาร 1-4-3 
 (English for Secretarial Work) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกีย่วกบัคําศัพท และสํานวนภาษาองักฤษที่ใชในงานเลขานุการ 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ 
2. เขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจ และทางสังคม 
3. สนทนาและบันทึกขอความทางโทรศัพท 
4. อานเอกสารทางธุรกิจ และสรุปสาระสําคัญ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ 

ปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับการตอนรับแขก การนัดหมาย การพูดโทรศัพท ฝกการเขียนจดหมายประเภทตาง 
ๆ ทั้งทางธุรกิจและทางสังคม การจดบันทึกการประชุมและการสรุปใจความสําคัญของเอกสารธุรกิจ 
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3212-2117 ภาษาองักฤษเพื่องานขาย 2-2-3 
 (English for Salespersons) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกีย่วของกับการขาย 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานขาย 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการขาย 
2. ใหขอมูลเกีย่วกับสินคาและบริการ 
3. อานโฆษณาและขอความแนะนําเกี่ยวกับสินคา 
4. กรอกรายการสินคา และเขียนใบเสร็จรับเงนิ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการขาย        
การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การแนะนํา การรับคืนหรือ
แลกเปลี่ยนสินคา การตอรองราคา การขอสวนลด การแลกเปลี่ยนเงินตรา การอานโฆษณาและขอความ
เกี่ยวกับสินคา 
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3212-2118 ภาษาองักฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2-2-3 
 (English for Medical Care Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือส่ือสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
2. บันทึกขอมูลเบื้องตนเกีย่วกบัผูปวย 
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา หรือขอมูลอ่ืน ๆ ของสถานพยาบาล 
4. อานเอกสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่อังกฤษใชในธุรกิจสถานพยาบาล            
ช่ืออุปกรณ ยา บุคลากร อาการ และโรคที่สําคัญ ๆ ฝกปฏิบัติการสนทนาในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
การทักทายตอนรับ  การสอบถามประวัติ  การบันทึกขอมูล การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา   และ
การอานเอกสารที่เกี่ยวของ 
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3212-2119 ภาษาองักฤษเพื่องานการเงนิและการธนาคาร 2-2-3 
 (English for Finance and Banking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานการเงินและการธนาคาร 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับงานการเงนิและการธนาคาร 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในงานการเงนิและการธนาคาร 
2. ใหขอมูลดานการเงิน 
3. กรอกขอมูลในแบบฟอรมธนาคารและสถาบันการเงิน 
4. สรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องทางดานการเงนิและการธนาคาร 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานการเงินและการ
ธนาคาร ปฏิบัติการสนทนา การใหขอมูลดานการเงิน ฝกการเขียนใบถอนและใบฝากเงิน การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมธนาคารและสถาบันการเงิน การอานเอกสารและขอความเกี่ยวของ การสรุปสาระสําคัญและ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
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3212-2120 ภาษาองักฤษธุรกิจประกันภัย 2-2-3 
 (Insurance Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจประกนัภัย 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนในการปฏบิัติงานธุรกิจประกันภัย 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการประกนัภัย 
2. ใหขอมูลเกีย่วกับประเภทของการประกันภยั การทําสัญญา เงื่อนไข และสิทธิตาง ๆ 
3. สรุปสาระสําคัญเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภยั 
4. กรอกขอมูลในเอกสารตาง ๆ ในงานประกันภยั 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจประกันภัย 
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ  การประกันภัย  การใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทของการประกันภัย การทํา
สัญญา  เงื่อนไข  และสิทธิตาง ๆ   ฝกอานเอกสารการประกันภัยและสรุปสาระสําคัญ  การกรอกขอมูลใน
เอกสารงานประกันภัย 
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3212-2121 ภาษาองักฤษธุรกิจคาปลีก 2-2-3 
 (Retail Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพทและสาํนวนทีใ่ชในธุรกิจคาปลีก  
2. สามารถอานและเขียนในงานธุรกิจคาปลีก 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในธุรกิจคาปลีก 
2. สนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกจิคาปลีก 
3. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 
4. กรอกขอมูลเอกสารในงานธรุกิจคาปลีก 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน คําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจคา
ปลีกแตละประเภท การสนทนาในสถานการณตางๆ สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน และ กรอกขอมูล
เอกสารในงานธุรกิจคาปลีก 
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3212-2122 ภาษาองักฤษธุรกิจขนสง 2-2-3 
 (Logistics Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจขนสง 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจขนสง 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในธุรกิจขนสง 
2. ใหขอมูลเกีย่วกับกระบวนการขนสงสินคา 
3. เขียนเอกสารที่เกี่ยวของกับการขนสง 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจขนสง  ประเภทและ          
รูปแบบ ตาง ๆ ของการขนสง สัญลักษณและตัวยอที่พบเห็นบอย ๆ ฝกใหขอมูลเกี่ยวกับเกระบวนการขนสง
สินคา การจัดการสินคาคงคลัง การติดตอส่ือสารกับลูกคา การเขียนเอกสารที่เกี่ยวของกับการขนสง 
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3212-2123 ภาษาองักฤษเพื่อการจัดการผลิตภณัฑ 2-2-3 
 (English for Product Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการจดัการผลิตภัณฑ 
2. สามารถฟง พดู อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับที่ใชในการจัดการผลิตภัณฑ 
2. ใหขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
3. ใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ 
4. เขียนขอความ คําเตือน หรือขอควรระวังเกีย่วกับผลิตภัณฑ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ 
สนทนาเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ การสั่งซื้อ การออกแบบ วัตถุดิบ การบรรจุ และผลิตภัณฑทองถ่ิน       
ฝกการใหขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ การใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ ฝกอานขอความหรือเอกสาร 
การเขียนขอความโฆษณา คําเตือน หรือขอควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
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3212-2124 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ 2-2-3 
 (English Technical Terms) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับศัพทเทคนิคทีใ่ชทั่วไปในงานธุรกิจ 
2. สามารถใชศัพทไดถูกตองและเหมาะสมกบับริบท 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในงานธุรกิจ  
2. ออกเสียงศัพทเทคนิคภาษาองักฤษธุรกิจ 
3. บอกความหมายของศัพทเทคนิคในบริบทตาง ๆ 
4. เขียนประโยคหรือขอความที่เกี่ยวของศัพทเทคนิค 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง ความหมาย และการใชคําศัพทเทคนิค (Technical Terms)        
ทางธุรกิจ ปฏิบัติการอานเอกสาร ขอมูล และบทความทางธุรกิจ การแปลความหมายของคําศัพทที่ศึกษาใน
บริบท (Context) ตาง ๆเขียนประโยคหรือขอความที่เกี่ยวของกับศัพทเทคนิค 
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3212-2125 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ  2-2-3 
 (English Reading Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการอานภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ 
2. สามารถอานภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคการอานภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ 
2. อานเพื่อหาใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
3. เดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context) 
4. สรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อาน 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ในการอานภาษาอังกฤษ  ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานดวย 
ความเร็ว (Speed reading) การอานแบบสรุปเฉพาะใจความสําคัญ (Skimming) การอานเพื่อหารายละเอียดที่
ตองการ (Scanning) การเดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context Clue) การสรุปสาระสําคัญ และการ
นําเสนอเรื่องที่อาน  
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3212-2126 การอานหนังสอืพิมพภาษาองักฤษ     2-2-3 
 (English Newspaper Reading) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนทีใ่ชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
2. สามารถอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการอานขาว บทความ สารคดี หรือคอลัมนตาง ๆ 
ดวยเทคนิควิธีตาง ๆ 

2. สรุปใจความสําคัญ หรือตอบคําถามเรื่องที่อานในหนังสอืพิมพ 
3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรือ่งที่อานจากหนังสือพิมพ 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ รูปแบบ
และสวนตาง ๆ ของหนังสือพิมพ เทคนิควิธีการอานแบบตาง ๆ ปฏิบัติการอานขาว บทความ สารคดี     
คอลัมนตาง ๆ การสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อาน 
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3212-2127 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ 2-2-3 
 (English Writing Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ 
2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษและใชเปนเครือ่งมือในการตดิตอส่ือสาร 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษแบบถกูตอง 
2. เขียนโครงรางเรื่องที่จะนําเสนอ 
3. เขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดอาน ไดฟงหรือไดพบเห็น 
4. เขียนบรรยายบุคคล สถานที่ ส่ิงของ และความรูสึก 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ของการเขียน  ปฏิบัติการรวบรวมขอมูล การเรียบเรียง 
ความคิด การทําโครงราง (Outline) เร่ืองที่จะนําเสนอ ฝกเขียนประโยคแบบตาง ๆ ขอความยอหนาสั้น ๆ 
เขียนประโยคขยายความเขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง หรือไดพบเห็น การเขียนบรรยาย บุคคล สถานที่ 
ส่ิงของ และความรูสึก 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2128 การแปลภาษาอังกฤษ 1 2-2-3 
 (English Translation 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเบื้องตน 
2. สามารถแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเบื้องตน 
2. วิเคราะหวลีและประโยคเพือ่การแปล 
3. แปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการแปลเบื้องตน การวิเคราะหวลีและประโยค  
เพื่อการแปล สํานวนภาษาอังกฤษที่พบเห็นบอย ๆ ปฏิบัติการแปลประโยค ขอความ จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย โดยเนน       การใชคํา สํานวน และโครงสรางภาษาที่ถูกตองไดเนื้อหาสาระตรงตามตนฉบับ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2129 การแปลภาษาอังกฤษ 2 2-2-3 
 (English Translation 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ 
2. สามารถแปลขอความทางธุรกิจ ทั้งจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทย 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ 
2. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
3. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ปฏิบัติการแปลขอความ  และเอกสารทางธุรกิจทั้งจากภาษาอังกฤษเปนไทย  และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
โดยเนน      ความสมบูรณของเนื้อหา  และความถูกตองทางภาษาและไวยากรณ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212–2130 ภาษาองักฤษเพื่องานสาํนักงาน 2-2-3 
 (English for Office Work) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานสํานกังาน 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียนในงานสํานักงาน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกบัอุปกรณและเครื่องใชสํานกังาน 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกีย่วของกบังานสํานักงาน 
3. เขียนบันทกึขอความ หรือประกาศภายในสํานักงาน 
4. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท 
5. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการใชอุปกรณในสํานกังาน 
6. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
ปฏิบัติการสนทนาโตตอบที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน การใหขอมูล การตอนรับผูมาติดตอ การสื่อสาร
ภายในหนวยงาน การจัดเก็บเอกสาร การเขียนบันทึกขอความ ประกาศ การสนทนาทางโทรศัพท การนัด
หมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในสํานักงาน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2131 การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ 2-2-3 
 (English Project and Report Writing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขยีนโครงการและรายงาน 
2. สามารถเขียนโครงการและรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในการเขียนโครงการและรายงาน 
2. คนควาหาขอมูล และจดบันทึกขอมูล 
3. เขียนโครงการตามรูปแบบทีศ่ึกษา 
4. เขียนรายงาน พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการเขียนโครงการและ
รายงาน วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ การปฏิบัติ การเขียนโครงราง (Outline) การจด
บันทึกขอมูล การเขียนโครงการและรายงานตามหัวขอที่กําหนด หรือตามความสนใจ โดยเนนความสมบูรณ
ของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาที่ใชและการอางอิงแหลงที่มา 
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2132 ภาษาองักฤษโครงงานธุรกิจ 2-2-3 
 (Business Project English) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนรายงาน 
2. สามารถคนควาขอมูล และขั้นตอนในการทําโครงงานธุรกิจ 
3. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษจัดทํารายงานโครงงานธุรกิจ 
4. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษคนควาหาขอมลูจากแหลงวิทยาการตาง ๆ ในการ
จัดทําโครงงานธุรกิจ 

2. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ 
3. นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงงานธุรกิจ 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนรายงาน 
ปฏิบัติการทําโครงงานธุรกิจตามความสนใจ การวางแผนงาน  การเขียนโครงราง (Outline) การคนควาและ
รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามแผนงาน การประเมินผลงาน การนําเสนอผลการดําเนินงานและการเขียน
รายงาน  
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212–2133 ภาษาองักฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 1-4-3 
 (English for Business Presentations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีในการนําเสนอทางธุรกิจ 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาองักฤษที่ใชในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ 
2.  จัดทําปายประกาศเปนภาษาอังกฤษนําเสนอขอมูลสินคา หรือบริการ 
3. ตอบคําถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่นําเสนอ 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาภาษาอังกฤษที่ใชในการนําเสนอ การ
คนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ การวางแผนงาน ปฏิบัติการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจดวยส่ือตางๆ การตอบขอ
ซักถาม การอธิบายความ การแสดงความคิดเห็น การสรุปใจความสําคัญของขอมูล และการประเมินผลการ
นําเสนอ 
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2134 ภาษาจีน 1 2-2-3 
 (Chinese 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาจนีระดับพื้นฐาน 
2. สามารถออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขยีนคําศัพท และสาํนวนตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาจนีระดับพืน้ฐาน  
2. ออกเสียงคําศพัท และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวนั 
3. ส่ือสารในชีวิตประจําวนัดวยคําศัพทและสาํนวนภาษาระดับพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของ
ภาษา ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2135 ภาษาจีน 2 2-2-3 
 (Chinese 2) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2134 ภาษาจนี 1 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจภาษาจนีที่ซับซอนขึ้น 
2. สามารถใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาจนีที่ซับซอนขึ้น 
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผล  และคําแนะนํา  
3. อานและเขยีนประโยคภาษาจีน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษา การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ         
การกลาวเชิญ  การขออนุญาต การใหเหตุผล  และการใหคําแนะนํา  การอาน และการเขียนประโยคภาษาจีน 
ที่ซับซอนขึ้น 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2136 ภาษาจีน 3 2-2-3 
 (Chinese 3) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2135 ภาษาจนี 2 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจภาษาจนีที่ใชในงานอาชีพ 
2. สามารถฟง พดู อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาจนีที่ใชในงานอาชีพ 
2. สนทนาเกีย่วกบัการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
4. เขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ปฏิบัติสนทนาโตตอบใน
สถานการณของงานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง    
ที่อาน การเขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2137 ภาษาจีน 4 2-2-3 
 (Chinese 4) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2136 ภาษาจนี 3 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1.    เขาใจภาษาจีนที่ใชในงานธุรกิจ 
2.    สามารถใชภาษาจนีในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 
3.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรบัผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาจนีที่ใชในงานธรุกิจ 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
3. ใหขอมูลเกีย่วกบัสินคาและบริการ 
4. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการ
สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับ
สินคาและบริการ การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความงาย ๆ ทาง
ธุรกิจ  
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2138 ภาษาญีปุ่น 1 2-2-3 
 (Japanese 1) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสาํนวนภาษาญีปุ่นระดับพืน้ฐาน 
2. สามารถฟง การพูด การอาน และการเขยีนคําศัพท และสาํนวนตาง ๆ ในชีวิตประจําวนั 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาญี่ปุนระดับพืน้ฐาน  
2. ออกเสียงคําศพัท และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวนั 
3. ส่ือสารในชีวิตประจําวนัดวยคําศัพทและสาํนวนภาษาระดับพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของ
ภาษา ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2139 ภาษาญีปุ่น 2 2-2-3 
 (Japanese 2) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2138 ภาษาญี่ปุน 1 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจภาษาญีปุ่นที่ซับซอนขึ้น 
2. สามารถใชภาษาญี่ปุนในการสนทนาโตตอบตามสถานการณ 

ตาง ๆ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาญี่ปุนที่ซับซอนขึ้น 
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผล  และคําแนะนํา  
3. อานและเขยีนประโยคภาษาญี่ปุน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษา ฝกการสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ การ
กลาวเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล  และการใหคําแนะนํา  การอาน และการเขียนประโยคภาษาญี่ปุน ที่
ซับซอนขึ้น 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2140 ภาษาญีปุ่น 3 2-2-3 
 (Japanese 3) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2139 ภาษาญี่ปุน 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาญีปุ่นที่ใชในงานอาชีพ 
2. สามารถฟง พดู อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาญี่ปุนที่ใชในงานอาชีพ 
2. สนทนาเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานอาชีพ 
3. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
4. เขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ปฏิบัติสนทนาโตตอบใน
สถานการณของงานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง    
ที่อาน การเขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2141 ภาษาญีปุ่น 4 2-2-3 
 (Japanese 4) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2140 ภาษาญี่ปุน 3 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาญีปุ่นที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาญี่ปุนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
3. ใหขอมูลเกีย่วกับสินคาและบริการ 
4. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทีใ่ชในงานธุรกิจ ปฏิบัติการสนทนา
โตตอบในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท การใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและ
บริการ การฟงและการอานเรือ่งทางธุรกจิ การสรุปใจความสําคัญ การเขยีนขอความงาย ๆ ทางธุรกิจ  
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2142 ภาษาเกาหลี 1  2-2-3 
 (Korean 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน 
2. สามารถออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขยีนคําศัพท และสาํนวนตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเกาหลีระดับพืน้ฐาน  
2. ออกเสียงคําศพัท และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวนั 
3. ส่ือสารในชีวิตประจําวนัดวยคําศัพทและสาํนวนภาษาระดับพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของ
ภาษา ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2143 ภาษาเกาหลี 2 2-2-3 
 (Korean 2) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2142 ภาษาเกาหลี 1 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1.   เขาใจภาษาเกาหลีที่ซับซอนขึ้น 
2.   สามารถใชภาษาเกาหลใีนการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเกาหลีที่ซับซอนขึ้น 
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผล  และคําแนะนํา  
3. อานและเขยีนประโยคภาษาเกาหล ี
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษา การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การ
กลาวเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล และการใหคําแนะนํา การอาน และการเขียนประโยคภาษาญี่ปุน    
ที่ซับซอนขึ้น 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2144 ภาษาเกาหลี 3 2-2-3 
 (Korean 3) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2143 ภาษาเกาหลี 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาเกาหลีที่ใชในงานอาชีพ 
2. สามารถฟง พดู อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเกาหลีที่ใชในงานอาชีพ 
2. สนทนาเกีย่วกบัการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. สรุปใจความสาํคัญจากเรื่องที่อาน 
4. เขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ปฏิบัติสนทนาโตตอบใน
สถานการณของงานอาชีพ การใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
การเขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2145 ภาษาเกาหลี 4 2-2-3 
 (Korean 4) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2144 ภาษาเกาหลี 3 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. เขาใจภาษาเกาหลีที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สามารถใชภาษาเกาหลีในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเกาหลีที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
3. ใหขอมูลเกีย่วกับสินคาและบริการ 
4. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทีใ่ชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการ
สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท การใหขอมลูงาย ๆ เกี่ยวกบัสินคา
และบริการ  การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความงาย ๆ ทางธุรกิจ  
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2146 ภาษาฝรั่งเศส 1 2-2-3 
 (French 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 
2. สามารถออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขยีนคําศัพท และสาํนวนตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสระดับพืน้ฐาน  
2. ออกเสียงคําศพัท และสาํนวนที่ใชในชีวิตประจําวนั 
3. ส่ือสารในชีวิตประจําวนัดวยคําศัพทและสาํนวนภาษาระดับพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของ
ภาษา ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2147 ภาษาฝรั่งเศส 2 2-2-3 
 (French 2) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2146 ภาษาฝรั่งเศส 1 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาฝรั่งเศสที่ซับซอนขึ้น 
2. สามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ซับซอนขึ้น 
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผล  และคําแนะนํา  
3. อานและเขยีนประโยคภาษาฝรั่งเศส 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษา การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ       
การกลาวเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล  และการใหคําแนะนํา  การอาน และการเขียนประโยคภาษา
ฝร่ังเศสที่ซับซอนขึ้น 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2448 ภาษาฝรั่งเศส 3  2-2-3 
 (French 3) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2147 ภาษาฝรั่งเศส 2 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาฝรั่งเศสที่ใชในงานอาชีพ 
2. สามารฟง พูด อานและเขยีนภาษาฝรั่งเศสในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใชในงานอาชีพ 
2. สนทนาเกีย่วกบัการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
4. เขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ปฏิบัติสนทนาโตตอบใน
สถานการณของงานอาชีพ การใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
การเขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2449 ภาษาฝรั่งเศส 4 2-2-3 
 (French 4) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2148 ภาษาฝรั่งเศส 3 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาฝรั่งเศสที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
3. ใหขอมูลเกีย่วกับสินคาและบรกิาร 
4. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทีใ่ชในงานธุรกิจ ปฏิบัติการสนทนา
โตตอบในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสนิคาและ
บริการ  การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความงาย ๆ ทางธุรกิจ  
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2150 ภาษาเยอรมัน 1 2-2-3 
 (German 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาเยอรมันระดับพืน้ฐาน 
2. สามารถออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขยีนคําศัพท และสาํนวนตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน  
2. ออกเสียงคําศพัท และสาํนวนที่ใชในชีวิตประจําวนั 
3. ส่ือสารในชีวิตประจําวนัดวยคําศัพทและสาํนวนภาษาระดับพื้นฐาน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของ
ภาษา ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2151 ภาษาเยอรมัน 2 2-2-3 
 (German 2) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2150 ภาษาเยอรมัน 1 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาเยอรมันที่ซับซอนขึ้น 
2. สามารถใชภาษาเยอรมันในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเยอรมันที่ซับซอนขึ้น 
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผล  และคําแนะนํา  
3. อานและเขยีนประโยคภาษาเยอรมัน 
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษา การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การ
กลาวเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล  และการใหคําแนะนํา  การอาน และการเขียนประโยคภาษาเยอรมัน 
ที่ซับซอนขึ้น 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2152 ภาษาเยอรมัน 3 2-2-3 
 (German 3) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2151 ภาษาเยอรมัน 2 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1.   เขาใจภาษาเยอรมันที่ใชในงานอาชีพ 
2.   สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเยอรมันที่ใชในงานอาชีพ 
2. สนทนาเกีย่วกบัการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. สรุปใจความสําคญัจากเรื่องที่อาน 
4. เขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ปฏิบัติสนทนาโตตอบใน

สถานการณของงานอาชีพ การใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
การเขียนขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-2153 ภาษาเยอรมัน 4 2-2-3 
 (German 4) 
 วิชาบังคับกอน : 3212-2152 ภาษาเยอรมัน 3 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจภาษาเยอรมันที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาเยอรมันที่ใชในงานธุรกิจ 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
3. ใหขอมูลเกีย่วกับสินคาและบริการ 
4. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ปฏิบัติการสนทนา
โตตอบในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและ
บริการ   การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความงาย ๆ ทางธุรกิจ  
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 

3212-8001 ฝกงาน *-*-4 

3212-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 

3212-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-8001 ฝกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 
วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 

(On-the-Job Training 1) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 
วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 

(On-the-Job Training 2) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 
วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3212-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

 

3212-8501 โครงการ *-*-4 

3212-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3212-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-8501 โครงการ * - * - 4 

(Project) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา

วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการ

ปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ 

การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

(Project 1) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 

รวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา

วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการ

ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ

การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3212-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

(Project 2) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 

รวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา

วิชาชีพ      ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการ

ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ

การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด  

 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3212-8502 หรือเปน

โครงการใหม) 
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสร ี

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

 (Business Law) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตาง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทักษะในการรางและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติที่ดี มคีวามรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. รางและเขียนสัญญาตาง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมายตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย

เชาซื้อจางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอม

ยอมความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน   

หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

อธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

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 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1 0-2-0 

(Vocational Activities 1) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชพี 2 0-2-0 

(Vocational Activities 2) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชพี 3 0-2-0 

(Vocational Activities 3) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชพี 4 0-2-0 

(Vocational Activities 4) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

 

 

 


