
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการทั่วไป ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการจัดการทั่วไป  
สามารถนําไปประยุกตใชในดานการจัดการ  การตัดสินใจ  แกไขปญหา  และวางแผนการจัดการใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 

4. เพื่อใหสามารถคิด  วิเคราะห  ประยกุตทกัษะและบูรณาการความรูในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชพี
การจัดการทัว่ไปอยางเปนระบบ  นําไปใชในงานอาชีพและการพัฒนางานการจัดการทั่วไปอยาง
ตอเนื่อง 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ใชทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพการจัดการทั่วไปในระดบั
เทคนิคปฏิบัติงานการจัดการ  วางแผนและการจัดระบบการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับประเภท
ธุรกิจ 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการจัดการทั่วไป  ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย 
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป  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  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 วางแผน เตรียมการ จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
3.4 ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในการจัดการงานอาชีพตามหลักการ

และกระบวนการ 
3.5 เลือก / ใช / ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการดําเนินงานการจัดการงานอาชีพ 
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 83
หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

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

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

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา   
พาณิชยกรรม  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 
3200-0008 เครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 2-3-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรม
จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  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 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

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

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3215-2001 การจัดการงานธุรการ 2-2-3 
3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ 2-2-3 
3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนษุย 2-2-3 
3215-2004 การภาษีอากร 2-2-3 
3215-2005 การเงินธุรกิจ 2-2-3 
3215-2006 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 2-2-3 
3215-2007 สัมมนาการจัดการ 1-4-3 

 

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3215-2101 พฤติกรรมองคกร 3-0-3 
3215-2102 การจัดการการผลิต 2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3215-2103 การสื่อสาร 2-2-3 
3215-2104 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
3215-2105 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3-0-3 
3215-2106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-2-3 
3215-2107 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 2-2-3 
3215-2108 วิจัยทางธุรกิจ 2-2-3 
3215*2101 ถึง 3215*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3215-5101 งานการจัดการทั่วไป1 *-*-* 
3215-5102 งานการจัดการทั่วไป 2 *-*-* 
3215-5103 งานการจัดการทั่วไป 3 *-*-* 
3215-5104 งานการจัดการทั่วไป 4 *-*-* 
3215-51XX งานการจัดการทั่วไป … *-*-* 
 

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 3215-8001  หรือรายวิชา 3215-8002  และ 3215-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3215-8001 ฝกงาน *-*-4  
3215-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3215-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (จํานวน 4 หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3215-8501  หรือรายวิชา 3215-8502  และ 3215-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3215-8501 โครงการ *-*-4 
3215-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3215-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

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

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

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

วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1      2-2-3 

3200-0002 หลกัการขาย       3-0-3 

3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ      3-0-3 

3200–0008 เคร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร    2-3-3 

3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ    2-2-3 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 2-2-3 

 (Principles of Accounting 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคน 
เดียว ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ  
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบญัชี แม่บทการบญัชี  สมการบญัชี  การวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้   ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  การจดัทาํ       

งบทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง การปิดบญัชี และการจดัทาํงบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 

 (Principle of Selling) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย    
2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการขาย คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนกัขาย กระบวนการขาย    การแสวงหา
ลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ  การเขา้พบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ การปิดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความกา้วหนา้ของนกัขาย 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานขาย 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

 

3200–0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3 

 (Entrepreneurship) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบั การวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. มีทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  

รอบคอบ ขยนั ประหยดัและอดทน  
 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัการทางการเงิน  
รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนกัธุรกิจ กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่ายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดาํเนินงาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลกัษณะและทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 
การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจดัตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ การจดัทาํแผนธุรกิจ จรรยาบรรณของ
นกัธุรกิจ กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการ 
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3200–0008 เคร่ืองใช้สํานักงานและการพมิพ์เอกสาร 2-3-3 

 (Office Equipment and Document typing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. มีทกัษะการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 

 
สมรรถนะรายวชิา   

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

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร การพิมพห์นงัสือราชการ 

จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอร์มและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการ
บาํรุงรักษาเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
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3200-0011 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 (Computers and Information Technology in Business) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในงานธุรกิจ 

2.  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

3.  มีทกัษะการใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ  

4.  มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในงานธุรกิจ  

2. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลคาํ การใช้โปรแกรมตารางทาํการ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน การใช้โปรแกรม
ฐานขอ้มูล การใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดทักษะวชิาชีพ 

กลุ่มวชิาชีพพืน้ฐาน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการจดัการท่ัวไป 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน 
 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 

3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 

3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 
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 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 

 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั 
ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้  การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับ การจดัองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานการนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่น จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร 
ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดั 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศและโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ           

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

 (Principles of Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 
2. สามารถนาํแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 

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

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและกาํไรจากการผลิต การกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดประเภทต่าง ๆ รายไดป้ระชาชาติ 
องคป์ระกอบและการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลงัรัฐบาล การคา้ระหว่าง
ประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแกปั้ญหาเศรษฐกิจมหภาค วฎัจกัรเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 

 (Principles of Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ  

2. มีทกัษะในการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพสาขาต่างๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันา 

องคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ 

2. จดัการงานอาชีพตามหลกัการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
4. เห็นคุณค่าของการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ  หลกัการจดัการสมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงพฒันา

องคก์าร    การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจดัการ 

การประยกุตห์ลกัการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 (Principle of Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด  
2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

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

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้ นฐานการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หน้าท่ีทางการตลาด 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบ่งส่วน

ตลาด  ตลาดเป้าหมาย ผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยทีางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
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สาขาวชิาการจัดการท่ัวไป 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
3215-2001 การจดัการงานธุรการ 2-2-3 

3215-2002 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 2-2-3 

3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 2-2-3 

3215-2004 การภาษีอากร 2-2-3 

3215-2005 การเงินธุรกิจ 2-2-3 

3215-2006 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

3215-2007 สมัมนาการจดัการ 1-4-3 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3215-2101 พฤติกรรมองคก์ร 3-0-3 
3215-2102 การจดัการการผลิต 2-2-3 
3215-2103 การส่ือสาร 2-2-3 
3215-2104 การบญัชีการเงิน 2-2-3 
3215-2105 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3-0-3 
3215-2106 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 2-2-3 
3215-2107 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2-2-3 
3215-2108 วิจยัทางธุรกิจ 2-2-3 
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กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
3215-2001 การจัดการงานธุรการ 2-2-3 

 (Office Administrative Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัการงานธุรการและงานสาํนกังาน   
2. สามารถใชร้ะบบงานสาํนกังานอตัโนมติั   
3. สามารถปฏิบติัการจดังานสาํนกังานจาํลอง 
4. นาํวิธีการจดังานสาํนกังานไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริง 
5. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการงานธุรการและงานสาํนกังาน   
6. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการงานธุรการและงานสาํนกังาน   
2. ปฏิบติังานเอกสารถูกตอ้งตามรูปแบบของงานธุรการ 
3. บริหารจดัการงานงานธุรการและงานสาํนกังานตามมาตรฐานกาํหนด 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจดัการงานธุรการและงานสํานักงาน  แนวความคิดปรัชญา การจดั
ระบบงานธุรการและงานสํานักงาน  บทบาทและหน้าท่ีงานธุรการและงานสํานักงานทั้ งในภาครัฐและ
เอกชน  กระบวนการจดัการงานสาํนกังาน    การจดัผงัสาํนกังาน    การจดัการงานเอกสารและระบบการจดั 
เกบ็เอกสาร  การใชร้ะบบงานสาํนกังานอตัโนมติั  การจดัสาํนกังานจาํลอง  ฝึกปฏิบติังานธุรการ   
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3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2-2-3 
 (Strategic Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการและองคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ์   
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัและประเภทของกลยทุธ์  กระบวนการจดัการกลยทุธ์   
3. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของกิจการ   
4. วางแผนกลยทุธ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
5. ประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
6. สามารถจดัทาํแผนกลยทุธ์จากกรณีศึกษา 
7. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ย ความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั 

ความรอบคอบและความรับผดิชอบ  
 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั แนวความคิด หลกัการและองคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ์   
2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและวางแผนกลยทุธ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
3. ประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการและองคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยุทธ์  ระดบัและ
ประเภทของกลยทุธ์  กระบวนการจดัการกลยทุธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการ  การวางแผนกลยทุธ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  การวางแผนกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจ  การประเมินผลและการติดตาม กรณีศึกษากลยทุธ์ทางธุรกิจ   
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3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2-2-3 
 (Human Resource Administration) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2. นาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3. มีทกัษะในการปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ยความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2. ปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎีและหลกัการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ขอบข่ายหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาํลงัคน การ
สรรหาการคดัเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง การกาํหนดค่าจา้ง  เงินเดือน  และสวสัดิการ การประเมินผล  การ
ปฏิบตัิงาน  การพฒันาบุคลากร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  ระเบียบวินัยในองคก์รและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
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3215-2004 การภาษีอากร 2-2-3 
 (Taxation) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีทางภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
2. คาํนวณภาษีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด 
3. ยืน่แบบและชาํระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
4. นาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีทางภาษีไปใชใ้นการวางแผนภาษี 
5. มีกิจนิสยัในการคาํนวณและชาํระภาษีดว้ยความซ่ือสตัย ์มีวินยั มีความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทางภาษีอากร 
2. มีทกัษะคาํนวณภาษีอากร 
3. มีทกัษะในการวางแผนภาษี 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑว์ิธีทางภาษีอากรตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีป้าย ภาษีอ่ืนๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และการ
วางแผนภาษี 
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3215-2005 การเงินธุรกิจ 2-2-3 
 (Business  Finance) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของการเงินธุรกิจ 
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ การจดัหาเงินทุน การจดัสรร 

เงินทุนการพิจารณาโครงการลงทุน การจดัสรรกาํไรและเงินปันผล และการประเมินค่าของธุรกิจ 
เพื่อการรวมกิจการและการเลิกกิจการ 

3. นาํความรู้การเงินธุรกิจไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการธุรกิจและการวางแผนการเงิน 
4. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของการเงินธุรกิจ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารงานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุน 

การจดัสรรเงินทุน  การพจิารณาโครงการและผลตอบแทนการลงทุน  การจดัสรรกาํไรและเงินปันผล และ
การประเมินค่าของธุรกิจเพือ่การรวมกิจการและการเลิกกิจการ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของการเงินธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน การวางแผนทางการเงิน  
การจดัสรรเงินทุนของธุรกิจ  การพิจารณาโครงการลงทุน  การจดัสรรกาํไรและเงินปันผล   การควบคุมทางการเงิน  
และการประเมินค่าของธุรกิจเพื่อการรวมกิจการและการเลิกกิจการ 
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3215–2006 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2-2-3 
 (Small and Medium Enterprises Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม   
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
3. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  กาํหนดลูกคา้เป้าหมาย 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจขนาดยอ่มในการจดัทาํแผนธุรกิจ 
5. มีกิจนิสยัเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความรับผดิชอบ  มีความสนใจใฝ่รู้ 

มีความรอบคอบ 
 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  กาํหนดลูกคา้เป้าหมาย 
3. เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ของธุรกิจขนาดยอ่ม 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการธุรกิจขนาดย่อม  กระบวนการจดัการธุรกิจขนาดย่อม  การจดัหา
ทาํเลท่ีตั้งธุรกิจขนาดยอ่ม  การก่อตั้งธุรกิจขนาดยอ่ม  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  การวิเคราะห์            
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจขนาดย่อม  การจดัการระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดย่อม  การจดัทาํ
แผนธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบการธุรกิจ  กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดยอ่ม   
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3215-2007 สัมมนาการจัดการ 1-4-3 
 (Management Seminar)   
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นการจดัการ 
2. มีความสามารถในการแกปั้ญหาและแนวทางแกไ้ข 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการกลุ่มในการแกไ้ขปัญหา 
4. นาํความรู้ทางดา้นการจดัการไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
5. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาทางดา้นการจดัการ 
2. อภิปรายปัญหาและการแกปั้ญหาทางดา้นการจดัการ 
3. เขียนรายงานสรุปปัญหา  ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ข 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัประเดน็ทางธุรกิจท่ีน่าสนใจประจาํเดือน  และจดัสมัมนาเก่ียวกบัปัญหา
ทางดา้นการจดัการโดยวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบและเสนอแนวทางแกไ้ข  อภิปรายกลุ่มและการเขียน
รายงานสรุป 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
3215-2101 พฤติกรรมองค์กร 3-0-3 

 (Organization Behavior) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย ์
2. นาํความรู้ดา้นทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์รไปประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติังาน 
3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ มีวินยั  มีความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย ์
2. นาํทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์รไปประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติังาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย ์ พฤติกรรมและความแตกต่างของมนุษยใ์นการทาํงาน  
การอยู่ร่วมกนัในองคก์ร  การติดต่อส่ือสาร  การบริหารความขดัแยง้  การสร้างแรงจูงใจและอิทธิพลของ
กลุ่มท่ีมีผลต่อการทาํงาน  องคก์รแห่งการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์ร   
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3215-2102 การจัดการการผลิต 2-2-3 
 (Production  Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัการการผลิต 
2. มีความสามารถในการวางแผนและตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการจดัการการผลิต 
3. นาํความรู้ดา้นการจดัการการผลิตไปประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมคุณภาพการผลิต 
4. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการการผลิต 
2. วางแผนการผลิตและตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการจดัการการผลิต 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของการผลิต  การวางแผนและการตดัสินใจการผลิต 
กระบวนการผลิต  ทาํเลท่ีตั้ง ระบบการจดัซ้ือ  การจดัการสินคา้คงคลงั  การควบคุมคุณภาพ  การบริหาร
ตน้ทุน  ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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3215–2103 การส่ือสาร 2-2-3 
 (Communication) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและความสาํคญัของการส่ือสาร 
2. มีความสามารถในการใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารชนิดต่าง ๆ 
3. มีความสามารถในการพดูและการร่างเอกสาร 
4. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการส่ือสารธุรกิจ 
5. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและความสาํคญัของการส่ือสาร 
2. ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารชนิดต่าง ๆ 
3. พดูติดต่อส่ือสารธุรกิจ 
4. ร่างเอกสารทางราชการและธุรกิจ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการส่ือสาร หลกัการและความสาํคญัของการส่ือสาร การใช ้การดูแลและ
การบาํรุงรักษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ศิลปะในการพดู หลกัการจดัทาํเอกสารทางราชการและ
ธุรกิจ การสร้างและพฒันาแบบฟอร์มเอกสารในการติดต่อส่ือสาร 
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3215–2104 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
 (Financial Accounting) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัแม่บทการบญัชี และ พ.ร.บ. การบญัชี 
2. มีความสามารถในการบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชีของธุรกิจ 
3. มีความสามารถในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
4. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบใบสาํคญั 
5. นาํความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชีไปใชใ้นธุรกิจแต่ละประเภท 
6. รู้ถึงคุณค่าของการนาํขอ้มูลทางการบญัชีไปใชใ้นการจดัการธุรกิจ 
7. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีและทาํงบการเงินสาํหรับธุรกิจใหบ้ริการ พาณิชยกรรม  
และกิจการอุตสาหกรรม 

2. บนัทึกบญัชีสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
3. บนัทึกบญัชีตามระบบใบสาํคญั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั แม่บทการบญัชี วิเคราะห์รายการคา้ บนัทึกรายการในสมุดขั้นตน้  บญัชี 
แยกประเภท ทาํงบทดลอง บนัทึกรายการปรับปรุง และปิดบญัชี จดัทาํงบการเงินของกิจการ การให้บริการ 
และซ้ือขายสินคา้ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเงินสด ลูกหน้ี ตัว๋เงินรับ  ตัว๋เงินจ่ายสินคา้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และส่วนของเจา้ของ และระบบใบสาํคญั 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215–2105 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3-0-3 
 (International Business Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการของการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์และนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

ระหวา่งประเทศ 
3. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการของการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์และนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

ระหวา่งประเทศ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการของการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ รูปแบบธุรกรรมของธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจระหวา่งประเทศในดา้นการตลาด                     
การจดัการดา้นงานบุคคล การจดัการดา้นการเงิน การจดัการขา้มวฒันธรรม การจดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารองคก์ร ปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจยั
ต่างๆ สาํหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215–2106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-2-3  
 (Management Information System) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
2. นาํระบบสารสนเทศไปใชใ้นการตดัสินใจ 
3. เห็นคุณค่าของความสาํคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
4. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
2. นาํสารสนเทศไปใชใ้นการตดัสินใจ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการจดัการ การปฏิบติังานและควบคุมส่วนประกอบและ 
ลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การจดัการระบบขอ้มูลทั้งในระบบเอกสารและระบบ 
สารสนเทศ การประมวลผลขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ การพฒันาระบบขอ้มูล และการนาํ
ขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-2107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2-2-3 
 (Logistic and Supply Chain Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2. นาํความรู้เก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ 
4. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2. นาํความรู้เก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  บทบาท  ความสาํคญัของ 
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองคก์าร  กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
บทบาทของโลจิสติกส์ในการจดัการโซ่อุปทานกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และแนวโนม้ของโลจิสติกส์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจและการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์นกระบวนการทาํงานของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-2108 วจิัยทางธุรกิจ 2-2-3 
 (Business Research) 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัทางธุรกิจ 
2. มีความสามารถในการจดัทาํวิจยัทางธุรกิจ 
3. มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานวิจยัทางธุรกิจ 
4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวิจยัทางธุรกิจท่ีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมของธุรกิจ 
5. มีกิจนิสยัการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผดิชอบ 

 
สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวิจยัทางธุรกิจ 
2. จดัทาํเอกสารรายงานผลการวิจยัทางธุรกิจ 
3. นาํเสนอผลการวิจยัทางธุรกิจ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการวจิยัทางธุรกิจ  ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนใน
กระบวนการวจิยั   เคร่ืองมือทางการวิจยั  ขอบเขตการวจิยั  การวางแผนการวจิยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล  การอ่านและแปลความหมายของขอ้มูล  จดัทาํและนาํเสนอรายงานผลการวจิยัทางธุรกิจ  
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

3215-8001 ฝึกงาน *-*-4 

3215-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

3215-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 
วิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 

(On-the-Job Training 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 
วิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 

(On-the-Job Training 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 
วิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3215-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

 
3215-8501 โครงการ *-*-4 

3215-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3215-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-8501 โครงการ * - * - 4 

(Project) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

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

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา

วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบ การเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ 

การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ

ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

(Project 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 
ความรับผดิชอบ  มีวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

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

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา

วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ

การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ

ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3215-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

(Project 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 
ความรับผดิชอบ  มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

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

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกับสาขา

วิชาชีพ      ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ

การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอ

ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3215-8502 หรือเป็น

โครงการใหม่) 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

 (Business Law) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

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

 

สมรรถนะรายวชิา 

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

 
คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  เช่าทรัพย์

เช่าซ้ือจา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย ์ยืม คํ้าประกนั  จาํนอง  จาํนาํ  ตวัแทน  นายหนา้  ประนีประนอม

ยอมความ  ตัว๋เงิน  และพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค  การจดัตั้ง  การดาํเนินงาน   

หา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัลม้ละลาย พระราชบญัญติัโรงงาน 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

คาํอธิบายรายวชิา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 

(Vocational Activities 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

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

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3000-2002 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 

(Vocational Activities 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

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

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3000-2003 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 

(Vocational Activities 3) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

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

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

3000-2004 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 

(Vocational Activities 4) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม  

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

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 

 

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 

3215-8001 ฝกงาน *-*-4 

3215-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 

3215-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8001 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 

3215-8002 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 

3215-8003 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 3215-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

 
3215-8501 โครงการ *-*-4 

3215-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3215-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8501 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 

3215-8502 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 

3215-8503 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 3215-8502 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 

 

 

 


