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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลั กสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึ กษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถี
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได
1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนเน น การปฏิ บัติ จ ริ ง สามารถจั ด การเรีย นการสอนไดห ลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสํ า คั ญ และบริ บ ทต า ง ๆ ที่ สั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น งานประจํ า สามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา
320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เป น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ
เบื้ อ งต น ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น แล ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู เ รี ย น
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย
และบรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝ ก งานในสถานประกอบการ แหล ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งการเพิ่ ม พู น ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํ า รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ได โดยใช เ วลารวมกั บ การฝ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบั น ตอ งจัด ใหผูเรี ย นจัด ทําโครงการพั ฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน
4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจั ด ให มี โครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจั ดการศึกษาที่เกิ ดจากขอตกลงรวมกั นระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบั น
กั บสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ โดยผู เ รี ย นใช เ วลาส ว นหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งจั ด ให มี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รไม น อ ยกว า
2 ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห
สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทํ า งาน ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ให เ ข า ร ว มกิ จ กรรมที่
สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิ ชาในหมวดวิชาทั กษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต ละกลุ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทั กษะชี วิ ต ในลั กษณะจํ าแนกเป นรายวิ ชาหรื อลั กษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา
สุขศึ กษาและพลศึกษา ในสั ด สว นที่เหมาะสม โดยพิ จารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ของ
กลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของราย วิ ช า ใ น ก ลุ มทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ เ ฉพา ะ แ ล ะ ห รื อ พั ฒ นา รา ย วิ ชาเพิ่ ม เ ติ ม
ในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด ให มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ท–ป–น

ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ลําดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
13 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
14 กลุมวิชาคณิตศาสตร
15 กลุมวิชาสังคมศึกษา
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุมวิชาบูรณาการ
20 กลุมกิจกรรม
9X กลุมวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
85 กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุมวิชาชีพเลือกเสรี

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ปวช.
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หนาวาง
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โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

12

หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการบัญชี
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใชความรู
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการบัญชี
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 มีทักษะปฏิบัติงานดานเอกสารประกอบการลงบัญชี
3.5 ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.6 ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตางๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.7 ปฏิบัติและจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลขั้นพื้นฐาน
ตามประมวลรัษฎากร
3.8 ปฏิบัติงานโดยใชระบบสารสนเทศในงานบัญชี
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

ไมนอยกวา
(18 หนวยกิต)
(24 หนวยกิต)
21 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

ไมนอยกวา

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)

รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0–1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2–1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-2001
การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา
2201-2002
การบัญชีหางหุนสวน
2201-2003
การบัญชีบริษัทจํากัด
2201-2004
การบัญชีตนทุนเบื้องตน
2201-2005
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
2201-2006
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
2201-2007
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2201-2008
กระบวนการจัดทําบัญชี

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานการบัญชี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-2101
การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว
2201-2102
การบัญชีเชาซื้อ และฝากขาย
2201-2103
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2201-2104
การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ
2201-2105
การบัญชีกิจการพิเศษ
2201-2106
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
2201-2107
การบัญชีตั๋วเงิน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-2108
การบัญชีสินคา
2201-2109
การจัดการสินคาคงคลัง
2201*2101 ถึง 2201*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201-5101
ปฏิบัติงานการบัญชี 1
2201-5102
ปฏิบัติงานการบัญชี 2
2201-5103
ปฏิบัติงานการบัญชี 3
2201-5104
ปฏิบัติงานการบัญชี 4
2201-5105
ปฏิบัติงานการบัญชี 5
2201-5106
ปฏิบัติงานการบัญชี 6

ท-ป-น
3-0-3
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2201-8001 ฝกงาน หรือ 2201-8002 ฝกงาน 1 และ 2201-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
2201-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

2201-8002
2201-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2201-8501 โครงการ หรือ 2201-8502โครงการ 1 และ 2201-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2201-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2201-8502
2201-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท - ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการขาย ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการขาย
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการขายตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบ
วงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการขายในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใชความรู
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการขาย
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได แ ก ความเสีย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 วางแผนปฏิบัติงานขายสินคาหรือบริการ ประเมินผลและรายงานการขาย
3.5 หาขอมูล ประเมินผล รายงานผลขอมูลการตลาดและนําไปใชในการตัดสินใจทางการตลาด
3.6 เขียนแผนธุรกิจตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ
3.7 เลือกตลาดเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
3.8 สรางสรรคงานโฆษณา
3.9 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายและจัดแสดงสินคา
3.10 พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขาย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0–1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2–1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

16.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2–2
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2202-2001
ศิลปะการขาย
2202-2002
การหาขอมูลการตลาด
2202-2003
การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2202-2004
การจัดจําหนายสินคาและบริการ
2202-2005
การโฆษณา
2202-2006
การสงเสริมการขาย
2202-2007
การจัดแสดงสินคา
2202-2008
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2202-2101
การจัดซื้อเบื้องตน
2202-2102
การขายตรง
2202-2103
การคาปลีกและการคาสง
2202-2104
การบรรจุภัณฑ
2202-2105
ลูกคาสัมพันธ
2202-2106
การกําหนดราคา
2202-2107
การประกันภัย

ท-ป-น
2-0-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2202-2108
การขายประกันชีวิต
2202-2109
การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
2202-2110
การคิดเชิงสรางสรรคทางการตลาด
2202-2111
การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2202-2112
ศิลปะเชิงพาณิชย
2202-2113
การขายออนไลน
2202-2114
กฎหมายธุรกิจคาปลีกและขายตรง
2212-2108
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
2202*2101 ถึง 2202*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2202-5101
ปฏิบัติงานการตลาด 1
2202-5102
ปฏิบัติงานการตลาด2
2202-5103
ปฏิบัติงานการตลาด 3
2202-5104
ปฏิบัติงานการตลาด 4
2202-5105
ปฏิบัติงานการตลาด 5
2202-5106
ปฏิบัติงานการตลาด 6

ท-ป-น
1-2-2
2-2-3
1-2-2
3-0-3
1-2-2
2-2-3
2-0-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถาน
ประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2202-8001 ฝกงาน หรือ 2202-8002 ฝกงาน 1 และ 2202-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2202-8001
ฝกงาน
*-*-4
2202-8002
2202-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2202-8501 โครงการ หรือ 2202-8502 โครงการ 1 และ 2202-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2202-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2202-8502
2202-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2202-9001
การประชาสัมพันธ
2202-9002
การตลาดเชิงจริยธรรม
2202-9003
การบริหารเวลา
2202-9004
สถานการณทางการตลาด
2202-9005
การรวมกลุมทางการคา
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

ท-ป-น
1-2-2
2-0-2
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการเลขานุการ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การเลขานุ ก าร ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการเลขานุการ
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการเลขานุการตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการเลขานุการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการเลขานุการ
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาชาวิชาการเลขานุการ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได แ ก ความเสีย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 พิมพเอกสารรูปแบบตาง ๆ
3.5 จัดเก็บเอกสารในสํานักงาน
3.6 จัดประชุมตามลําดับขั้นตอน
3.7 ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานเหมาะสมกับลักษณะงาน
3.8 ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3.9 บริการงานสํานักงาน
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาชาวิชาการเลขานุการ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการเลขานุการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0–1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2–1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

16.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2203-2001
การเลขานุการ
2203-2002
งานสํานักงาน
2203-2003
การจัดเก็บเอกสาร
2203-2004
งานสารบรรณ
2203-2005
พิมพประยุกต
2203-2006
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
2203-2007
การจัดประชุม
2203-2008
ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2203-2009
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-4-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานการเลขานุการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2203-2101
พิมพไทยขัน้ พัฒนา
2203-2102
พิมพอังกฤษขัน้ พัฒนา
2203-2103
การใชเครื่องใชสํานักงาน
2203-2104
การโตตอบจดหมายในงานสํานักงาน
2203-2105
การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ
2203-2106
ชวเลขไทยเบือ้ งตน

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2203-2107
ชวเลขไทยประยุกต
2203-2108
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2212-2005
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
2212-2109
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
2212-2110
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
2203*2101 ถึง 2203*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2203-5101
ปฏิบัติงานเลขานุการ 1
2203-5102
ปฏิบัติงานเลขานุการ 2
2203-5103
ปฏิบัติงานเลขานุการ 3
2203-5104
ปฏิบัติงานเลขานุการ 4
2203-5105
ปฏิบัติงานเลขานุการ 5
2203-5106
ปฏิบัติงานเลขานุการ 6

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถาน
ประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2203-8001 ฝกงาน หรือ 2203-8002 ฝกงาน 1 และ 2203-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2203-8001
ฝกงาน
*-*-4
2203-8002
2203-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2203-8501โครงการ หรือ 2203-8502 โครงการ 1 และ 2203-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2203-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2203-8502
2203-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในหลั ก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาชี พ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
4. เพื่อใหมี ความรูแ ละทักษะในงานบริการทางคอมพิวเตอรธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได แ ก ความเสีย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยมคุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เขาใจหลักการ กระบวนการการทํางานของคอมพิวเตอร
3.5 ใชและดูแลระบบคอมพิวเตอร
3.6 เชื่อมตอและใชงานระบบเครือขายเบื้องตนในการปฏิบัติงาน
3.7 เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก
3.8 สรางเว็บไซตพื้นฐาน
3.9 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

45

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0–1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2–1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

16.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-2001
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
2204-2002
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2204-2003
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
2204-2004
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2204-2005
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2204-2006
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2204-2007
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2204-2008
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
2204-2009
การสรางเว็บไซต

ท-ป-น
1-2-2
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2204-2101 องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอรและเลือกเรียน
รายวิชาอื่นจนครบหนวยกิตที่กําหนด
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-2101
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร
1-2-2
2204-2102
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1-2-2
2204-2103
โปรแกรมตารางคํานวณ
2-2-3
2204-2104
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2204-2107
การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
2204-2108
โปรแกรมประมวลผลคํา
2204-2109
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2204-2110
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
2204-2111
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
2204-2112
กฎหมายคอมพิวเตอร
2204*2101 ถึง 2204*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-5101
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
2204-5102
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
2204-5103
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
2204-5104
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4
2204-5105
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 5
2204-5106
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 6

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2–2
2–0-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2204-8001 ฝกงาน หรือ 2204-8002 ฝกงาน 1 และ 2204-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2204-8001
ฝกงาน
*-*-4
2204-8002
2204-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2204-8501โครงการ หรือ 2204-8502โครงการ 1 และ 2204-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2204-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2204-8502
2204-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท - ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ สถานพยาบาล ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทัก ษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ ยวของกับอาชี พธุรกิจ
สถานพยาบาล
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางธุรกิจสถานพยาบาลตามหลักการและกระบวนการใน
ลัก ษณะครบวงจรเชิง ธุ รกิจโดยคํานึง ถึง การใชทรัพ ยากรอย างคุ มค า การอนุ รัก ษพลั งงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานธุรกิจสถานพยาบาลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพธุรกิจสถานพยาบาล
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได แ ก ความเสีย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยมคุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ปฏิบัติงานสวนหนาในสถานพยาบาล
3.5 ปฏิบัติงานการปฐมพยาบาลเบื้องตน สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ
3.6 ดูแลเด็กวัยกอนเรียนและผูสูงอายุ
3.7 จัดโภชนาการและกิจกรรมนันทนาการอยางเหมาะสมกับบุคคลแตละวัยและเพศ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการสุขภาพ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2–1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0–1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2209-2001
การจัดการธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2002
จิตวิทยาในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2003
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย
2209-2004
การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2209-2005
งานประชาสัมพันธสวนหนา
2209-2006
การดูแลผูสูงอายุ
2209-2007
งานเวชระเบียน
2209-2008
การดูแลเด็กวัยกอนเรียน
2209-2009
โภชนาการเบือ้ งตน
2209-2010
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2209-2101
การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2102
ศิลปะการบริการ
2209-2103
นวดแผนไทย
2209-2104
เครื่องมือและอุปกรณในสถานพยาบาล
2203-2003
การจัดเก็บเอกสาร

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
1-2-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2203-2004
งานสารบรรณ
2203-2009
การพัฒนาบุคลิกภาพ
2203-2103
การใชเครื่องใชสํานักงาน
2210-2004
การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-9001
มนุษยสัมพันธ
2212-2111
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
2212-2112
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2209*2101 ถึง 2209*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2209-5101
ปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 1
2209-5102
ปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 2
2209-5103
ปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 3
2209-5104
ปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 4
2209-5105
ปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 5
2209-5106
ปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 6

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-0-2
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2209-8001 ฝกงาน หรือ 2209-8002 ฝกงาน 1 และ 2209-800 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2209-8001
ฝกงาน
*-*-4
2209-8002
2209-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2209-8501 โครงการ หรือ 2209-8502 โครงการ 1 และ 2209-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2209-8501
โครงการ
*-*-4
2209-8502
2209-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การประชาสั ม พั น ธ ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในหลั ก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาชี พ
การประชาสัมพันธ
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการประชาสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการประชาสัมพันธ
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัดอดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได แ ก ความเสีย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธโดยการพูด อาน เขียน
3.5 เขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
3.6 ผลิตและ/หรือ/เลือกใชสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ
3.7 เลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
3.8 จัดกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2–2

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

69
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2210-2001
หลักการประชาสัมพันธ
2210-2002
การอานเพื่อการสื่อสาร
2210-2003
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2004
การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2005
การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2006
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2007
กิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2008
การประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
3-0-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2210-2101
การเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2102
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2103
การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2104
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนองานประชาสัมพันธ
2210-2105
การสํารวจขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
2210-2106
การจัดแถลงขาว
2210-2107
สื่อมวลชนสัมพันธ

ท-ป-น
1-4-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4–3
1-4-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2210-2108
กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2210-2109
กิจกรรมเพื่อสังคม
2210-2110
สื่อสมัยใหมเพื่องานประชาสัมพันธ
2210*2101 ถึง 2210*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2210-5101
ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 1
2210-5102
ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 2
2210-5103
ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 3
2210-5104
ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 4
2210-5105
ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 5
2210-5106
ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 6

ท-ป-น
3-0-3
1-4-3
2-2-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2210-8001 ฝกงาน หรือ 2210-8002 ฝกงาน 1 และ 2210-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
2210-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

2210-8002
2210-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2210-8501โครงการ หรือร 2210-8502โครงการ 1 และ 2210-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2210-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2210-8502

โครงการ 1

*-*-2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

71
2210-8503
โครงการ 2
*-*-2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2210-9001
มนุษยสัมพันธ
2210-9002
จิตวิทยาเพื่องานอาชีพ
2210-9003
ชุมชนสัมพันธ
2210-9004
การทําโพลเบื้องตน
2210-9005
การประชาสัมพันธองคกร
2210-9006
การสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพ
2212 -2113 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท - ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจคาปลีก ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพธุรกิจคาปลีก
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางธุรกิจคาปลีกตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีกในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพธุรกิจคาปลีก
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ความรู ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ดําเนินงานจัดการธุรกิจ ระบบการบริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพัฒนาตนเองและสังคม
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 พัฒนาบุคลิกภาพใหมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของสาขาวิชาชีพธุรกิจคาปลีก
3.4 ประยุกตใชทักษะพื้นฐานอาชีพดานธุรกิจในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
3.5 จําแนกประเภทและโครงสรางของธุรกิจคาปลีก
3.6 ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจ ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
3.7 บริการงานลูกคาสัมพันธ
3.8 ใชเอกสารตางๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจคาปลีก
3.9 จัดแสดงสินคาและจัดเรียงสินคาเพื่อการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
3.10 ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานประกอบการ
3.11 ตรวจสอบและหามาตรการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีก
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

ผูสําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
พาณิช ยกรรม สาขาวิช าธุร กิจ คา ปลีก จะตอ งศึก ษารายวิช าจากหมวดวิช าตา งๆ รวมไมน อ ยกวา
104 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(25 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

72

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

รวม ไมนอยกวา

104

หนวยกิต

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต
หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2–1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (25 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-2001
ธุรกิจคาปลีก 1
2211-2002
ธุรกิจคาปลีก 2
2211-2003
ธุรกิจคาปลีก 3
2211-2004
ธุรกิจคาปลีก 4
2211-2005
ธุรกิจคาปลีก 5

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1
ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-5

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
2.3.1 สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5101
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 1
2211-5102
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 2
2211-5103
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 3
2211-5104
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 4
2211-5105
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 5
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2.3.2 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5201
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 1
2211-5202
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 2
2211-5203
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 3
2211-5204
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 4
2211-5205
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 5

ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

2.3.3 สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5301
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 1
2211-5302
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 2
2211-5303
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 3
2211-5304
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 4
2211-5305
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 5

ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

2.3.4 สาขางานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5401
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 1
2211-5402
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 2
2211-5403
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 3
2211-5404
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 4
2211-5405
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 5

ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

2.3.5 สาขางานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5501
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 1
2211-5502
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 2
2211-5503
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 3
2211-5504
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 4
2211-5505
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 5

ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3
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2.3.6 สาขางานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5601
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 1
2211-5602
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 2
2211-5603
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 3
2211-5604
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 4
2211-5605
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 5

ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

2.3.7 สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2211-5701
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 1
2211-5702
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 2
2211-5703
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 3
2211-5704
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 4
2211-5705
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 5

ท-ป-น
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2211-8001 ฝกงาน หรือ 2211-8002 ฝกงาน 1 และ 2211-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
2211-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

2211-8002
2211-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2211-8501 โครงการ หรือ 2211-8502 โครงการ 1 และ 2211-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2211-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2211-8502
2211-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2211-9001
สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพธุรกิจคาปลีก
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ ใ ช ภ าษาต า งประเทศให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในหลั ก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาชี พ
ภาษาตางประเทศ
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางภาษาตางประเทศตามหลักการและกระบวนการใน
ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานภาษาตางประเทศในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพที่ใชภาษาตางประเทศ
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ประยุกตใชคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาตางประเทศในการฟง พูด อานและเขียน
ในงานอาชีพทางธุรกิจ
3.5 ใชภาษาตางประเทศในการใหและแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็น และเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและประกอบอาชีพ
3.6 สนทนาโตตอบดวยภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ
3.7 นําเสนอขอมูลสินคา บริการ สถานที่ หรือเหตุการณดวยภาษาตางประเทศ
3.8 ติดตอธุรกิจดวยภาษาตางประเทศผานชองทางสื่อสารตาง ๆ เชน ทางโทรศัพท เครือขาย
อินเตอรเน็ต อีเมล และเครือขายสังคม (Social network) เปนตน
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71

หนวยกิต

ไมนอยกวา

10

หนวยกิต

รวมไมนอยกวา

103

หนวยกิต
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(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต )
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต
หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2–2

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

89
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2212-2001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2212-2002
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2212-2003
การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
2212-2004
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
2212-2005
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
2212-2006
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
2212-2007
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
2212-2008
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานภาษาตางประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2212-2101
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2212-2102
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
2212-2103
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว
2212-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
2212-2105
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2212-2106
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2212-2107
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจคาปลีก
2212-2108
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
2212-2109
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
2212-2110
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
2212-2111
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
2212-2112
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2212-2113
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
2212-2114
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
2212-2115
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสนามบิน
2212-2116
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2212-2117
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
2212-2118
ภาษาจีน 1
2212-2119
ภาษาจีน 2
2212-2120
ภาษาจีน 3
2212-2121
ภาษาจีน 4
2212-2122
ภาษาญี่ปุน 1
2212-2123
ภาษาญี่ปุน 2
2212-2124
ภาษาญี่ปุน 3
2212-2125
ภาษาญี่ปุน 4
2212-2126
ภาษาเกาหลี 1
2212-2127
ภาษาเกาหลี 2
2212-2128
ภาษาเกาหลี 3
2212-2129
ภาษาเกาหลี 4
2212-2130
ภาษามาเลย
2212-2131
ภาษาอินโดนีเซีย
2212-2132
ภาษาเขมร
2212-2133
ภาษาพมา
2212-2134
ภาษาฟลิปโน
2212-2135
ภาษาเวียดนาม
2212*2101 ถึง 2212*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2212-5101
2212-5102
2212-5103
2212-5104
2212-5105
2212-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานภาษาตางประเทศ 1
ปฏิบัติงานภาษาตางประเทศ 2
ปฏิบัติงานภาษาตางประเทศ 3
ปฏิบัติงานภาษาตางประเทศ 4
ปฏิบัติงานภาษาตางประเทศ 5
ปฏิบัติงานภาษาตางประเทศ 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2212-8001ฝกงาน หรือ 2212-8002 ฝกงาน 1 และ 2212-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
2212-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

2212-8002
2212-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2212-8501โครงการ หรือ 2212-8502โครงการ 1 และ 2212-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2212-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2212-8502
2212-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาทักษะชีวิต
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กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค

2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย

2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
0-2-1

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณปจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

กลุมพลศึกษา
2000-1601
2000-1602

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

0-2-1
0-2-1

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

กลุมวิชาคณิตศาสตร

กลุมวิชาสังคมศึกษา

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุมสุขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุมบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2-1
0-2-1

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

98

กลุมวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ
3. สามารถนํ า ความรู แ ละทั ก ษะการฟ ง การดู การพู ด การอ า น และการเขี ย นไปใช สื่ อ สาร
ในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู
และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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หมวดวิชาทักษะชีวิต

99
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน ฟง และดูสารในงาน
อาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใช
อุปกรณหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ การนําเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง คํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง าน ฟ ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1-0-1

หมวดวิชาทักษะชีวิต

100
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล า วต อ นรั บ กล า วขอบคุ ณ กล า วรายงาน กล า วอํ า ลาอาลั ย กล า วสุ น ทรพจน แ ละอวยพร
ในโอกาสตาง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ย บเรี ย งถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหารที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกขอความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย
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1-0-1

หมวดวิชาทักษะชีวิต

101
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟงคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ
หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวั ฒ นธรรม การอ า นเรื่ อ งทั่ ว ไป ข อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํ า วั น จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชภาษาตามมารยาท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น แหล ง เรี ย นรู ห รื อ ฝ ก ฝนกั บ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

102
2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
วิชาบังคับกอน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อานเรื่องทั่วไป กําหนดการ ปายตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง -ดู พู ด อ า น เขี ย น การฟ ง -ดู เ รื่ อ งราวต า ง ๆ บั น เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทั ศ น
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่ กําหนดเกี่ย วกับการเดิน ทาง ทอ งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท การปฏิบัติตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอานเรื่องทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสือ่ ความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณตาง ๆ การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง การเลาเรื่องจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง การใช
คําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง การใชอวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อานกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ
โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนขอมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ
4. เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. กรอกแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโตตอบทางสังคม การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ บันทึกยอ/จดหมาย
สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง กฎระเบียบ คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค น และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช า งพร อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานชางตาง ๆ การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดสวน รูปทรง เครื่องหมาย
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโตตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น และฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ
หนาที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนขอมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดตอทางโทรศัพท การนัดหมาย การบอกตําแหนง
ที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูลตาง ๆ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุร กิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่ งซื้อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจงชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสตาง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
3. อานเรื่อง คูมือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง ดู พูด อานและเขียน การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร
การอานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อโานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
2. พูดสาธิต การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาน ขอความ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

0-2-1

หมวดวิชาทักษะชีวิต

108
4. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
5. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
7. อานเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
8. เขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับงานสํานักงาน
9. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน
10.ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น ความก า วหน า ในงานสํ า นั ก งานและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับ
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง การอานคูมือการปฏิบัติงาน ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอ
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ
3. อานเรื่อง ประกาศ ขอความการแจงเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
7. คําอธิบายรายวิชา
8. ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การ
ขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การพูดประชาสัมพันธ การประกาศ การแจงเตือน การ
เขี ย นประกาศ การแจ ง เตื อ น การนั ด หมาย การอ า นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานประชาสั มพั น ธ การใช
พจนานุ ก รมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น และฝ ก ฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานท อ งเที่ ย วและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การตอนรับผูมาเยือน การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทอ งเที่ ย ว การกรอกข อ มู ล ต า ง ๆ ในแบบฟอรม ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การใช ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1215
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการลูกคาในงานโรงแรม
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานโรงแรมและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร
เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่อง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบใหขอมูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ
3. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ
7. ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค น ความกา วหน า ในงานธุ ร กิจ บริก ารด า นสุ ขภาพและฝ กฝนการใช
ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหและขอขอมูล การซักถามประวัติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอาน
เรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ การกรอกแบบฟอรม การบันทึกขอมูล การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการ
ฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถาการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
4. เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ
ขอขอมูล การสอบถาม การใหคําแนะนํา การชําระเงิน การอานเรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดตอ
ทางโทรศัพท การสาธิตผลิตภัณฑ การนําเสนอผลิตภัณฑ การอานฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย
การคา รายการสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ
4. กรอกขอมูลทางบัญชี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ การลงบัญชีอยางงาย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อานคูมือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพดานคหกรรม
5. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพเกีย่ วกับงานคหกรรม
6. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม การพูดโตตอบ การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การบริการงานจาง การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความสั้น ๆ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา
6. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ า และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ การโตตอบ ใหขอมูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใชคําศัพทเทคนิค การอาน
แบบเสื้อ คูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน
2. อานคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
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4.
5.
6.
7.

สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
เขียนขอความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย
ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ การแตงหนา เครื่องสําอาง
แบบทรงผม การโตตอบ การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง
แผนภาพ
การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด ว ยตนเองและการแสวงหาความรู จ าก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บศิล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อานเรื่อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโตตอบ การใหและขอขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การสาธิต การอานตํารับอาหาร คูมือการใชอุปกรณเครื่องมือ
สวนประกอบการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานประกอบอาหารไทย และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและใหขอมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค การอานตํารับอาหาร เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ เครื่องมือ สัญลักษณ ตาราง รูปภาพ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํ า เสนอ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อานคูมือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใชศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ การอานคูมือ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การโตตอบใหขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การใชเทคโนโลยีการเกษตร การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอรมตาง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานประมง
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียน การใชศัพทเทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูดโตตอบ
และใหขอ มู ล การสาธิ ต นํ าเสนอ การแปรรูปผลิตภัณฑ การใชเ ทคโนโลยี ประมง การอา นคูมือ กฎระเบีย บ
แบบฟอร ม การปฏิ บั ติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป า ยเตื อ นความปลอดภั ย การเขี ย นบั น ทึ ก ย อ
การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา
การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบั ติ ข องสารไฮโดรคาร บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร การเลือกใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเกี่ยวกับโครงสราง
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
แสดงความรู และ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2.
แสดงความรู แ ละ
ปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว คํานวณหา
โอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต
3.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

120
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืช
และสัตวและการทํางาน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. แสดงความรูและปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร

2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับขอมูล
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2000-1403

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเวน สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม ประยุกตใช
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
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2000-1404

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกั บ
มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2. มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวั ด มุ ม อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน
ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
5. ประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง
คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ
3. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
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2000-1407

คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต
และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณคา ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง ๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
3. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
4. แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง
6. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใชความรูเรื่อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
2. มี ทั กษะกระบวนการคิ ดและนํ าวิ ธี การแก ป ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จั ยเบื้ องต น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
3. ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
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กลุมวิชาสังคมศึกษา

2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํ า หลั ก ศาสนา หลั ก ธรรม หลั ก กฎหมาย และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป น พลเมื อ งดี เพื่ อ การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. สามารถประยุกตใชความรูเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช เพื่อการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง
ความเปนไทยอยางยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเปนไทยอยางยั่งยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อสรางภูมิคุมกันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเลนกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาคาดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา เลือกและปฏิบัติการ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุน
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
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3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแกปญหาสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย
การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ โ ครงงานการออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งเพศในวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ
ที่ไมปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง
ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสรางมนุษยสัมพันธและ
การปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลนกีฬา
2. พัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวน
3. ประยุกตใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ
ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเนื้อตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ
และความรุนแรง
3. สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีสุข
ภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน
2. ทักษะดานการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการ
สื่อสารความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปนมิตรในพื้นที่
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2000- 1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกตใชทักษะตางๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปญหาสิ่งเสพติด ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพร า งกายและจิ ต ใจภายหลั ง การบํ า บั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน
2. สามารถใชหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. ใชหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
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6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห พั ฒ นาการทางกายของวั ย รุ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ
การปฐมพยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใชยา การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

135

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทพาณิชยกรรม

2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007
2200-1008

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
กฎหมายพาณิชย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-2-2
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1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2–2
2-0–2
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2001–1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเปนผูประกอบการ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผู ป ระกอบการ การจั ด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิง่ แวดลอม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชนและสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
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5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร การจัดการ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เบื้ อ งต น เครื่ อ งหมายและสั ญลั ก ษณ ค วามปลอดภั ย เครื่ อ งป อ งกั น อั น ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. มีความเขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพื้นฐานความรูทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม การปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
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2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001–2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-2-2

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอมูล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

2200-1001
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
2–0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและทฤษฎีที่เกี่ยวของทางเศรษฐศาสตร
2. นําความรูและทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางดานเศรษฐศาสตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิดพื้นบานทางเศรษฐศาสตรและทฤษฎีเศรษฐศาสตร
2. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคาดุลยภาค ความ
ยื ด หยุ น ของอุ ส งค แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู บริ โ ภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต ตลาดในระบบเศรษฐกิ จ รายได
ประชาชาติ เงินเฟอ เงินฝดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจ ดุลการคาและดุลการชําระเงิน และการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสรางและปญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไข
2200-1002
การบัญชีเบื้องตน 1
1–2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงคแ ละประโยชน ข องการบั ญชี ข อ สมมติ ทางบั ญชี
ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของตามแมบทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะหรายการคา
การบันทึกรายการคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจาของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุด
เงินสด 2 ชอง ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการชนิด 6 ชอง งบการเงิน ปรับปรุง
ปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
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2200-1003

การบัญชีเบื้องตน 2
1–2-2
วิชาบังคับกอน : 2200-1002 การบัญชีเบื้องตน 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคาตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินคา การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาสําหรับ
กิจการที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไป
บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทําการชนิด 8 ชอง งบกําไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
2200-1004
การขายเบื้องตน 1
2–0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการขาย และความรูพื้นฐานของงานขาย
2. เตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักขายที่ดี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง
และความมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขาย และความรูพื้นฐานของการขาย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ ลูกคา คูแขงขัน โอกาสและความกาวหนาของนักขาย
4. เตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักขายที่ดีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หนาที่ทางการขาย ประเภทและ
ลักษณะของงานขาย ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความรูเกี่ยวกับกิจการ ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความรูเกี่ยวกับลูกคา
ความรูเกี่ยวกับคูแขงขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความกาวหนาของนักขาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

142
2200-1005
การขายเบื้องตน 2
1–2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของนักขาย
2. เขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของกับงานขาย
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกคา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย และจิตบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการขายและจรรยาบรรณของนักขาย
2. ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกคาตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนเขาพบ การเขาพบ การ
เสนอขาย การตอบข อ โต แ ย ง การป ด การขาย การติ ด ตามผลหลั ง การขาย การบริ ก ารก อ นและหลั ง การขาย
จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย
2200-1006
พิมพดีดไทยเบือ้ งตน
1–2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพไทย
2. มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส
2. พิมพสัมผัสแปนพิมพตาง ๆ ตามหลักการ
3. คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส การพิมพแปนอักษร แปนตัวเลข สัญลักษณ
เครื่องหมาย การพิมพประโยค การคํานวณคําสุทธิ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
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2200-1007
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
1–2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพอังกฤษ
2. มีทักษะในการพิมพอังกฤษแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิมพอังกฤษแบบสัมผัส
2. พิมพสัมผัสแปนพิมพตาง ๆ ตามหลักการ
3. คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพอังกฤษแบบสัมผัส การพิมพแปนอักษร แปนตัวเลขสัญลักษณ เครื่องหมาย
การพิมพประโยค การคํานวณคําสุทธิ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
2. มีความเขาใจหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวของกับกฎหมายพาณิชย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา
เฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขาย เชาซื้อ จางทําของ รับขนสง การยืม การค้ําประกัน การจํานอง-จํานํา การฝาก
ทรัพย เก็บของในคลังสินคา ตัวแทนนายหนาและประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
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สาขาวิชาการบัญชี
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2201-2001
การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา
2201-2002
การบัญชีหางหุนสวน
2201-2003
การบัญชีบริษัทจํากัด
2201-2004
การบัญชีตนทุนเบื้องตน
2201-2005
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
2201-2006
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
2201-2007
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2201-2008
กระบวนการจัดทําบัญชี

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2201-2101
การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว
2201-2102
การบัญชีเชาซื้อ และฝากขาย
2201-2103
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2201-2104
การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ
2201-2105
การบัญชีกิจการพิเศษ
2201-2106
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
2201-2107
การบัญชีตั๋วเงิน
2201-2108
การบัญชีสินคา
2201-2109
การจัดการสินคาคงคลัง

3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
1-2-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2201-2001

การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของสมุดรายวันเฉพาะ และวิธีการบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคาตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการซื้อขายสินคาในสมุดรายวันเฉพาะ สมุดเงินสด 2 ชอง
สมุดเงินสด 3 ชอง การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแกไขขอผิดพลาด และปด
บัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชีกระดาษทําการชนิด 8 ชอง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินและงบทดลอง
หลังปดบัญชี

2201-2002

การบัญชีหางหุนสวน
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการหางหุนสวน
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับกิจการหางหุนสวน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับกิจการหางหุนสวน
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการหางหุนสวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของหางหุนสวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
หางหุนสวน การจัดตั้งหางหุน สวน การบันทึกรายการเปดบัญชี การแบงผลกําไรขาดทุน การบันทึกบัญชี
ตามวิธีทุนเปลีย่ นแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทํางบการเงิน การรับหุนสวนใหม หุน สวนลาออก
หุนสวนตาย การเลิกกิจการ และการชําระบัญชีหางหุนสวน
2201-2003

การบัญชีบริษทั จํากัด
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัทจํากัดและ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับกิจการบริษัทจํากัดและ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด
(มหาชน) ขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) การจดทะเบียนบริษัทจํากัด และ
บริษัทจํากัด (มหาชน) การจัดทําทะเบียนผูถือหุน การบันทึกบัญชี การจําหนายหุน ทุนคาใชจายในการ
จัดตั้งบริษัท การริบหุนการเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกําไรตั้งสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ
การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การจัดทํางบการเงิน การเลิกกิจการและชําระบัญชี การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับหุนกูและการไถถอนหุนกูของบริษัทจํากัด (มหาชน)
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2201-2004

การบัญชีตนทุนเบื้องตน
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปสํ า หรั บ กิ จ การประเภทธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี สําหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินคา องคประกอบ
ของต น ทุ น การผลิ ต การรั บจ า ยวั ตถุดิ บ การบั น ทึก รายการเกี่ย วกั บแรงงาน ชั่ว โมงทํ างานอัตราคา แรง
คาลวงเวลา เงินประกันสังคมภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย รายการหักตาง ๆ คาใชจายการผลิต
การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเนื่องตนทุนการผลิต การคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตเสร็จ กระดาษทําการ รายการปรับปรุงปดบัญชี
การจัดทํางบตนทุนผลิต
2201-2005

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบันทึกบัญชี วิธีการคํานวณและขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกําหนด
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. บันทึกบัญชีและคํานวณรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคลธรรมดา เงินไดพึงประเมิน เงินไดพึงประเมิน
ที่ ไ ด รั บ การยกเว น การหั ก ค า ใช จ า ยค า ลดหย อ นเงิ น บริ จ าค การคํ า นวณภาษี วิ ธี ก ารกรอกแบบและ
กําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม และ
การบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร
2201-2006

ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ที่กฎหมายกําหนด
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. บันทึกบัญชีและคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ ผูมี หนาที่ หักภาษี ณ ที่จาย การคํานวณ การบันทึกบัญชี การจัดทํ า
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายและวิธีการนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป ผูไดรับ
การยกเวนภาษี การคํานวณภาษี การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
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2201-2007

การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารทางการคาหลักการกระบวนการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีดวยคอมพิวเตอรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารทางการคา หลักการและกระบวนการจัดทําบัญชีของธุรกิจที่ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี
2. ปฏิบัติงานบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานขอมูลของกิจการ การปอนขอมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบ
การลงบัญชี การบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทํางบการเงิน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา

2201-2008

กระบวนการจัดทําบัญชี
1 - 4 -3
วิชาบังคับกอน : 2201-2002 การบัญชีหางหุนสวน/2201-2003 การบัญชีบริษัทจํากัด
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารการดําเนินงานหลักการและกระบวนการ
ปฏิ บัติงานบั ญชีของกิจ การในประเภทธุรกิจ บริการซื้ อขายสิน ค าและอุตสาหกรรมทั้ งใน
รูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนและบริษัทจํากัด
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปพรอมสําหรับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารการดําเนินงานของธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคาและอุตสาหกรรม
2. ปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การประเภทธุ ร กิ จ บริ ก ารซื้ อ ขายสิ น ค า และอุ ต สาหกรรม
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทําบัญชีตามวงจรบัญชีโดยจัดทํากรณีศึกษาของธุรกิจ
บริการซื้อขายสินคา และอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวของ การวิเคราะห
รายการคาจากเอกสาร การจัดทํางบการเงินวิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2201-2101

การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการปฏิบัติงานบัญชีสินคา
2. มีความเขาใจหลักการคํานวณสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ รายได คาใชจา ยตาม
ระบบบัญชีเดีย่ ว เพื่อจัดทํางบการเงิน
3. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
4. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมสินคาคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย
ตามระบบบัญชีเดี่ยว
3. ปฏิบัติงานบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยวตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินคา โดยการทําบัญชีคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชี การตรวจนับ การตีราคาสินคาคงเหลือในวันสิน้ งวดบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคา
คงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบตอเนื่อง และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน การคํานวณกําไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชีเดีย่ ว
การคํานวณยอดซื้อสินคา การคํานวณยอดขายสินคา การคํานวณรายได คาใชจาย สินทรัพยหนี้สินและ
สวนของเจาของตามระบบบัญชีเดี่ยวการคํานวณโดยใชอัตรากําไรขั้นตน การจัดทํางบการเงิน
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2201-2102

การบัญชีเชาซื้อ และฝากขาย
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่ดาํ เนินการเชาซือ้ และฝาก
ขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการทีด่ ําเนินการเชาซื้อและ
ฝากขายสินคา
3. มีกิจนิสยั มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ยั ตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของกิจการที่ดําเนินการเชาซื้อและฝากขายสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินการเชาซื้อและฝากขายสินคา ตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ การบันทึกบัญชีเชาซื้อและซื้อขาย
ผอนชําระ สินคารับแลกเปลี่ยน การยึดสินคาคืน การคํานวณดอกเบี้ยแสดงรายการเกี่ยวกับการเชาซื้อและ
ซื้อขายผอนชําระในงบการเงิน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินคา วิธีสงสินคาไปฝากขาย การรับฝากขายเงินทดรองจาย
หนี้สินระหวางผูฝากขายกับผูรับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน

2201-2103

การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพือ่ งานบัญชี
2. ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตารางงาน
การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชั่นในการคํานวณ เพื่อสรางสมุดบันทึก
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รายการขั้นตน การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแกขอมูล การจัดการฐานขอมูลในตารางงาน
จัดทํารายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูมิ
2201-2104

การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการรวมคาและระบบ
ใบสําคัญ
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับกิจการรวมคา
3. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ
4. กิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดวี ิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกิจการรวมคาและระบบใบสําคัญ
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการรวมคาและระบบใบสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการรวมคาการบันทึก
บัญชีของกิจการรวมคาโดยวิธีผูรวมคาแตละฝายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชี
ที่ใชสมุดบัญชีชุดหนึ่งตางหาก การคํานวณกําไรขาดทุนกอนรวมคาสิ้นสุด การปรับปรุงและการปดบัญชี
ในวันสิ้นงวดบัญชี และการปดบัญชีเมื่อการรวมคาสิ้นสุด การนําเสนอรายงานทางการเงินกิจการรวมคา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ ลักษณะของระบบใบสําคัญ วิธีการจัดเก็บใบสําคัญ การบันทึก
รายการในทะเบียนใบสําคัญ และทะเบียนจายเช็ค
2201-2105

การบัญชีกิจการพิเศษ
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการกระบวนการปฏิบัตงิ านบัญชีของกิจการพิเศษประเภท
สถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผูประกอบอาชีพอิสระและ
เกษตรกร
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตางๆและสามารถประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตประจําวัน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินยั ตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพบัญชี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี สําหรับกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน
สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร
2. ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม
สโมสร ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชนสถานพยาบาล มูลนิธิ
สมาคม สโมสร เกษตรกร ผูประกอบอาชีพอิสระและนําเสนองบการเงิน
2201-2106

การบัญชีปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา
2. มีทักษะภาษาอังกฤษเกีย่ วกับการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดตี อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการนําภาษาอังกฤษมาใชในการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา
2. จัดทําบัญชีภาษาอังกฤษ สําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขาย
สินคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเปนภาษาอังกฤษตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
กิจการประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา ในสมุดรายงานทั่วไป ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ ปรับปรุงรายการปดบัญชี จัดทํางบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

155
2201-2107

การบัญชีตั๋วเงิน
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกีย่ วกับตั๋วเงิน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีตั๋วเงิน
2. ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตัว๋ เงินรับและตัว๋ เงินจายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คํานวณวันครบกําหนดของตั๋วเงินและ
ดอกเบี้ยตั๋วเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปด
บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ดอกเบี้ ย ตั๋ ว เงิ น ในวั น สิ้ น งวดบั ญ ชี การบั น ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การสลั ก หลั ง โอนตั๋ ว เงิ น
การขายลดตั๋วเงินและตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประเภทของเช็ค การติด ต อกับ ธนาคารและรายการ
ที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดยอยและการทํา
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
2201-2108

การบัญชีสินคา
3-0-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องตน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีทั้งในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวนิ ัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสินคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินคาโดยการทําบัญชีควบคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชีการตรวจนับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีการตีราคาสินคาคงเหลือวิธีการบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือแบบสิ้นงวดและวิธีการบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง
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2201-2109
การจัดการสินคาคงคลัง
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการจัดการสินคาคงคลัง วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคาคงคลัง
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดทําและใหรหัสสินคาบัญชีควบคุมสินคาและการบริหาร
จัดการคลังสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธกี ารสินคาคงคลัง
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและใหรหัสสินคาบัญชีควบคุมสินคา และการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังตามประเภทของสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการสินคาคงคลังระบบการจัดซื้อ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อ การกําหนดจุดสั่งซื้อ การตรวจรับ จัดเก็บสินคา จัดทําและใหรหัสสินคาบัญชี
ควบคุมสินคา การเบิกจาย การตรวจนับ การคํานวณ การตีราคาและรายงานสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี
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สาขาวิชาการตลาด
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2202-2001
ศิลปะการขาย
2202-2002
การหาขอมูลการตลาด
2202-2003
การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2202-2004
การจัดจําหนายสินคาและบริการ
2202-2005
การโฆษณา
2202-2006
การสงเสริมการขาย
2202-2007
การจัดแสดงสินคา
2202-2008
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
1 - 4 -3
2-2-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2202-2101
การจัดซื้อเบื้องตน
2202-2102
การขายตรง
2202-2103
การคาปลีกและการคาสง
2202-2104
การบรรจุภัณฑ
2202-2105
ลูกคาสัมพันธ
2202-2106
การกําหนดราคา
2202-2107
การประกันภัย
2202-2108
การขายประกันชีวิต
2202-2109
การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
2202-2110
การคิดเชิงสรางสรรคทางการตลาด
2202-2111
การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2202-2112
ศิลปะเชิงพาณิชย
2202-2113
การขายออนไลน
2202-2114
กฎหมายธุรกิจคาปลีกและขายตรง

2-0-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-2-3
1-2-2
3-0-3
1-2-2
2-2-3
2-0-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2202–2001
ศิลปะการขาย
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการเสนอขาย
2. มีทักษะเกีย่ วกับกระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย และเทคนิค
การเสนอขาย
3. มีทักษะเกีย่ วกับการจัดการเอกสารการขาย การจัดการขอรองเรียนของลูกคา การประเมินผล
และการรายงานการขาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ
ความแนบเนียน ความคิดริเริม่ สรางสรรคและจิตบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักศิลปะการขาย ทฤษฏีแรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย และเทคนิค
การเสนอขาย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเอกสารการขาย การจัดการขอรองเรียนของลูกคา การประเมินผลและ
การรายงานการขาย
4. วางแผนและปฏิบัติการขายตามหลักการ
5. จัดการเกี่ยวกับเอกสารการขาย ขอรองเรียนของลูกคา ประเมินผลและรายงานการขายตาม
หลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักศิลปะการขาย ทฤษฏีแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อ กระบวนการ
ขาย การวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย เอกสารที่เกี่ยวกับการขาย การจัดการ
ขอรองเรียนของลูกคา การประเมินผลและการรายงานการขาย
2202–2002
การหาขอมูลการตลาด
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการหาขอมูลการตลาด
2. เขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลการตลาด
3. มีทักษะในการหาขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และรายงานผลขอมูลการตลาด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินยั
ความซื่อสัตยสุจริตและความสนใจใฝรู
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการหาขอมูลการตลาด
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลการตลาด
3. วางแผนและดําเนินกระบวนการหาขอมูลทางการตลาดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการหาขอมูลการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหาขอมูลการตลาด ประเภทและแหลงขอมูลการตลาด เครื่องมือ
การเก็ บ ข อ มู ล กระบวนการหาข อ มู ล การตลาด การประมวลผลข อ มู ล การแปลความหมายข อ มู ล
การรายงานผลข อ มู ล การนํ า ข อ มู ล ไปใช ท างการตลาด เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารใน
กระบวนการหาขอมูลการตลาด
2202-2003
การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2. มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดยอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตลาดและแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดยอม
4. เลือกทําเลที่ตั้ง และแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจขนาดยอมตามหลักการ
5. เขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดยอมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดยอม
การเปนผูประกอบการ การเริ่มตนธุรกิจขนาดยอม การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายและองคการที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ทําเลที่ตั้ง แหลงเงินทุน การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอมและ
แผนธุรกิจ
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2202-2004
การจัดจําหนายสินคาและบริการ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดจําหนายสินคาและบริการ
2. มีทักษะในการกําหนดตลาดเปาหมาย และวางแผนการจัดจําหนายสินคาและบริการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ การทํางานเปนทีม ความมี
มนุษยสัมพันธ และความซื่อสัตยสุจริต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดจําหนายสินคาและบริการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสถานการณทางการตลาด และตลาดเปาหมาย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และองคการที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนายสินคาและบริการ
4. วางแผนและจัดจําหนายสินคาและบริการตามหลักการ
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดจําหนายสินคาและบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการจัดจําหนายสินคาและบริการ ลักษณะตลาดสินคาและบริการ
สถานการณทางการตลาด ตลาดเปาหมาย ชองทางการจัดจําหนาย การขนสงสินคา การคลังสินคา กฎหมาย
และองคการที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนายสินคาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัด
จําหนายสินคาและบริการ
2202-2005
การโฆษณา
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการโฆษณาและการสรางสรรคงานโฆษณา
2. เขาใจสื่อโฆษณา การวัดผลและประเมินผลการโฆษณา
3. เขาใจจรรยาบรรณการโฆษณา กฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการโฆษณา
4. เขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการโฆษณา
5. มีทักษะในการสรางสรรคงานโฆษณาและเลือกสื่อโฆษณา
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝรู
ความประหยัด และความรับผิดชอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการสรางสรรคงานโฆษณา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสื่อโฆษณา การวัดผลและประเมินผลการโฆษณา
3. แสดงความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณการโฆษณา กฎหมายและองคการทีเ่ กี่ยวของกับการโฆษณา
4. สรางสรรคงานโฆษณา เลือกสื่อโฆษณา วัดผลและประเมินผลการโฆษณาตามหลักการ
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานโฆษณา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา การสรางสรรคงานโฆษณา
สื่อ โฆษณา การวั ด ผลและประเมิ น ผล จรรยาบรรณการโฆษณา กฎหมายและองค การที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การโฆษณา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการโฆษณา
2202-2006
การสงเสริมการขาย
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสงเสริมการขาย
2. เขาใจกฎหมายและจรรยาบรรณการสงเสริมการขาย
3. เขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสงเสริมการขาย
4. มีทักษะในการวางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตามสถานการณทางการตลาด
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกระตือรือรน
การทํางานเปนทีม และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสงเสริมการขาย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณการสงเสริมการขาย
3. วางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตามหลักการและสถานการณทางการตลาด
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค การสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย ปญหาและอุปสรรค การวัดผลและประเมินผล
กฎหมายและจรรยาบรรณการสงเสริมการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสงเสริมการขาย
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2202-2007
การจัดแสดงสินคา
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคา
2. มีทักษะในการออกแบบและจัดแสดงสินคา
3. กําหนดงบประมาณและประมาณการคาใชจายการจัดแสดงสินคา
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดแสดงสินคา
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานเปนทีม
ความอุตสาหพยายาม ความกระตือรือรน และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคา
2. วางแผนและออกแบบจัดแสดงสินคาตามหลักการ
3. กําหนดงบประมาณและประมาณการคาใชจายการจัดแสดงสินคาตามหลักการ
4. เตรียมวัสดุอุปกรณและจัดแสดงสินคาตามหลักการ
5. ติดตามและประเมินผลการจัดแสดงสินคาตามหลักการ
6. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดแสดงสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสินคา ประเภทของการจัดแสดงสินคาการวางแผนการจัด
แสดงสิ น ค า การออกแบบผั ง ร า นค า การออกแบบจั ด แสดงสิ น ค า งบประมาณการจั ด แสดงสิ น ค า
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและจัดแสดงสินคา การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการจัดแสดงสินคา
2202-2008
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
2. เขาใจศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และการสรางความประทับใจในงานขาย
3. มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ความสุภาพออนนอม ความมี
มนุษยสัมพันธ ความแนบเนียน และความมีระเบียบวินยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
2. พัฒนาศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และการสรางความประทับใจในงานขายตามหลักการ
3. พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขายตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพนั ก ขาย จิ ต วิ ท ยาและทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ
บุคลิกภาพในงานอาชีพขาย กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสราง
ความประทับใจในงานขาย

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2202-2101
การจัดซื้อเบื้องตน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. เขาใจคุณสมบัติและจรรยาบรรณผูจัดซื้อ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกระตือรือรน และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณผูจัดซื้อ
3. ออกแบบกระบวนการจัดซือ้ ตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดซื้อตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ซื้ อ นโยบายการจั ด ซื้ อ บทบาทของหน ว ยงานจั ด ซื้ อ กฎระเบี ย บ
กระบวนการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื้ อ การเจรจาต อ รอง การจั ด เก็ บ และการควบคุ ม สิ น ค า คงคลั ง
คุณสมบัติและจรรยาบรรณผูจัดซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดซื้อ
2202-2102
การขายตรง
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายตรง
2. เขาใจคุณสมบัติ จรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองคการทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจขายตรง
3. มีทักษะในการวางแผนและปฏิบัติการขายตรง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ การทํางาน
เปนทีม ความซื่อสัตยสุจริต และมีภาวะผูนาํ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายตรง
2. แสดงความรูเกีย่ วกับคุณสมบัติจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรงและองคการที่เกีย่ วของกับธุรกิจขายตรง
3. วางแผนและปฏิบัติการขายตรงตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการดําเนินธุรกิจขายตรง รูปแบบของการขายตรง สภาวการณ
ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง การวิเคราะห ก ลุ มเปาหมาย การวางแผนและเทคนิ ค
การขายตรง คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง
2202-2103
การคาปลีกและการคาสง
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ กระบวนการคาปลีกและการคาสง
2. เขาใจโครงสรางของหนวยงานธุรกิจคาปลีกและการคาสง กฎหมายและองคการที่เกีย่ วของกับ
การคาปลีกและการคาสง แนวโนมการคาปลีกและการคาสง
3. มีทักษะในการดําเนินงานการคาปลีกและการคาสง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความอดทนอดกลั้น ความซือ่ สัตยสุจริต
ความขยันหมัน่ เพียร และความกระตือรือรน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการคาปลีกและการคาสง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานธุรกิจการคาปลีกและการคาสง กฎหมายและ
องคการที่เกี่ยวของกับการคาปลีกและการคาสง แนวโนมการคาปลีกและการคาสง
3. วางแผนและดําเนินการการคาปลีกและการคาสงตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดําเนินการคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคาปลีกและการคาสง ประเภทของการคาปลีกและการคาสง
โครงสรางของหนวยงานธุรกิจการคาปลีกและการคาสง การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดซื้อสินคา การควบคุม
สิ น ค า คงคลั ง การกํา หนดราคาขายปลีก และราคาขายส ง การให บ ริ ก ารลู ก คา กฎหมายและองค ก ารที่
เกี่ ย วของกับ การคา ปลี ก และการค า ส ง แนวโนม การคาปลี ก และการคาสง เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารการคา
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2202-2104
การบรรจุภัณฑ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบรรจุภัณฑ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑและวัสดุบรรจุภัณฑ
2. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความประหยัด และ
ความสนใจใฝรู
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่ วของกับบรรจุภณ
ั ฑและสิ่งแวดลอม
3. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ หนาที่และประโยชนของบรรจุภัณฑ ประเภทและ
ลั ก ษณะของบรรจุ ภัณ ฑ วัส ดุบรรจุภั ณ ฑ การออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภั ณ ฑ กฎหมายที่เกี่ ย วของกั บ
บรรจุภัณฑและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบรรจุภัณฑ
2202-2105
ลูกคาสัมพันธ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการลูกคาสัมพันธ
2. มีทักษะในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความมีมนุษยสัมพันธ ความสุภาพออนนอม
ความแนบเนียน และการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมลูกคา
2. วิเคราะหพฤติกรรมและรักษาความสัมพันธกับลูกคาตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานลูกคาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ หลั ก การลู ก คา สั ม พั น ธ พฤติ กรรมลู ก ค า กระบวนการลู ก คา สัม พัน ธ
การจัดการฐานขอมูลลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา การจัดการขอรองเรียน คุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานลูกคาสัมพันธ
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2202-2106
การกําหนดราคา
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการนโยบายราคา วิธีการกําหนดราคา ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการกําหนดราคา และ
ความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาด
2. เขาใจกฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคาสินคา
3. มีทักษะในการกําหนดราคาสินคาและบริการตามสถานการณทางการตลาด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ความละเอียดรอบคอบ และมีภาวะผูนํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ นโยบายการกําหนดราคา วิธีการกําหนดราคาปจจัยที่มอี ิทธิพล
ตอการกําหนดราคาและความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาด
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคาสินคา
3. กําหนดราคาสินคาและบริการตามหลักการและสถานการณทางการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกําหนดราคา วัตถุประสงคการกําหนดราคา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด
ราคา ความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาด นโยบายราคา วิธีการกําหนดราคา กฎหมายและ
องคการที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคาสินคา
2202-2107
การประกันภัย
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการประกันภัยเงื่อนไขของการประกันภัยและธุรกิจการประกันภัย
2. เขาใจคุณสมบัติ จรรยาบรรณอาชีพประกันภัย การเขาสูอาชีพประกันภัย
3. เขาใจกฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ
ความอุตสาหพยายาม และความสุภาพออนนอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัยและธุรกิจการประกันภัย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ จรรยาบรรณอาชีพประกันภัย และการเขาสูอาชีพประกันภัย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
4. เตรียมความพรอมสําหรับการเปนตัวแทนประกันภัยตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัย ธุรกิจการ
ประกันภัย คุณสมบัติและจรรยาบรรณอาชีพประกันภัย การเขาสูอาชีพประกันภัย กฎหมายและองคการที่
เกี่ยวของกับการประกันภัย
2202-2108
การขายประกันชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการกระบวนการและเทคนิคการขายประกันชีวติ
2. เขาใจประเภทและรูปแบบการประกันชีวิต
3. เขาใจคุณสมบัติ จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวติ กฎหมายและองคการทีเ่ กีย่ วของกับการประกันชีวติ
4. มีทักษะในการวางแผนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวิต
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมี
มนุษยสัมพันธ ความละเอียดรอบคอบ ความสุภาพออนนอม และการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคการขายประกันชีวิต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ จรรยาบรรณตัวแทนขายประกันชีวิตกฎหมายและองคการที่
เกี่ยวของกับการประกันชีวิต
3. วางแผนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกันชีวิต ประเภทและรูปแบบของการประกันชีวิต คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณตัวแทนขายประกันชีวิต กระบวนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวิต กฎหมายและ
องคการที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิต
2202-2109
การจัดการผลิตภัณฑทองถิน่
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
2. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองคการทีเ่ กี่ยวของกับ
การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
3. มีทักษะในการวางแผนและจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝรู การทํางาน
เปนทีม และมีภาวะผูนํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด

168
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑทองถิน่
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลกฎหมายและองคการ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
3. วางแผนและจัดการผลิตภัณฑทองถิ่นตามหลักการและสถานการณทางการตลาด
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑทองถิ่น
การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น การตลาดผลิตภัณฑทองถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
กับการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น กฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
2202-2110
การคิดเชิงสรางสรรคทางการตลาด
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคิดสรางสรรคทางการตลาด
2. มีทักษะในการคิดสรางสรรคทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝรูความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความรับผิดชอบ และมีภาวะผูนํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคการคิดสรางสรรคทางการตลาด
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มทางการตลาด
3. สรางนวัตกรรมและมูลคาเพิม่ ทางการตลาดตามหลักการ
4. ประยุกตใชความคิดสรางสรรคในงานการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคิดสรางสรรคทางการตลาด ลักษณะและองคประกอบการคิด
สรางสรรค กระบวนการและเทคนิคการคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มทางการตลาด
ความคิดสรางสรรคกับสถานการณและภูมิปญญาไทย กฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา
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2202-2111
การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคาและขอตกลงทางการคา แนวโนม
การคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. วิเคราะหแนวโนมการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความมีมนุษยสัมพันธ ความสามัคคี มีภาวะผูนํา และ
ความเปนประชาธิปไตย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคาและขอตกลง
ทางการคา แนวโนมการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการจัดจําหนายในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. วิเคราะหแนวโนมการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลักการและสถานการณ
4. เตรียมความพรอมของตนเองสําหรับการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑและการจัดจําหนายในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอตกลงทางการคา แนวโนมการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2202-2112
ศิลปะเชิงพาณิชย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการศิลปะเชิงพาณิชย
2. มีทักษะในการออกแบบและตกแตงเชิงพาณิชย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความประหยัด ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความสนใจใฝรู และความอุตสาหพยายาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบและตกแตงศิลปะเชิงพาณิชย
2. ออกแบบและตกแตงเชิงพาณิชยตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานศิลปะเชิงพาณิชย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการศิลปะเชิงพาณิชย องคประกอบของศิลปะ ทฤษฎีการตกแตง
การออกแบบและตกแตงเชิงพาณิชย การจัดแสดงสินคา นิทรรศการ สัญลักษณทางธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารงานศิลปะเชิงพาณิชย
2202-2113
การขายออนไลน
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ และกระบวนการขายออนไลน
2. มีทักษะในการขายสินคาออนไลน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู และความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกระบวนการขายออนไลนและปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อและตลาดเปาหมาย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณการขายออนไลน กฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการขาย
ออนไลน
3. ขายสินคาออนไลนตามหลักการและสถานการณทางการตลาด
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขายออนไลน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการขายออนไลน รูปแบบและประโยชนการขาย
สินคาออนไลน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ตลาดเปาหมาย แนวโนมการตลาด
ออนไลน จรรยาบรรณการขายออนไลน กฎหมายและองคการที่เกี่ยวของกับการขายออนไลน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการขายออนไลน
2202-2114
กฎหมายธุรกิจคาปลีกและการขายตรง
2–0–2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายคาปลีก การขายตรง การตลาดแบบตรง
2. มีความรูความเขาใจในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้
3. มีความรูความเขาใจในสัญญาซื้อขาย สัญญาตัวแทนนายหนาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการคุมครองผูบริโภค
5. มีทักษะในการนําหลักเกณฑทางกฎหมายธุรกิจคาปลีกและขายตรงมาใชในงานอาชีพ
6. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายธุรกิจคาปลีกและการขายตรง
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจคาปลีกและการขายตรง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายและสัญญาตัวแทนนายหนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ย วกั บ กฎหมายลั ก ษณะบุ ค คล นิติ ก รรม สั ญญา หนี้ สั ญ ญาซื้ อ ขาย สั ญ ญาตั ว แทน
นายหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมาย
คาปลีก กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม กฎหมายความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา
ที่ไมปลอดภัยและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
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หนาวาง
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สาขาวิชาการการเลขานุการ
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2203-2001
การเลขานุการ
2203-2002
งานสํานักงาน
2203-2003
การจัดเก็บเอกสาร
2203-2004
งานสารบรรณ
2203-2005
พิมพประยุกต
2203-2006
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
2203-2007
การจัดประชุม
2203-2008
ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2203-2009
การพัฒนาบุคลิกภาพ

2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-4-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2203-2101
พิมพไทยขัน้ พัฒนา
2203-2102
พิมพอังกฤษขัน้ พัฒนา
2203-2103
การใชเครื่องใชสํานักงาน
2203-2104
การโตตอบจดหมายในงานสํานักงาน
2203-2105
การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ
2203-2106
ชวเลขไทยเบือ้ งตน
2203-2107
ชวเลขไทยประยุกต
2203-2108
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2212-2005
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
2212-2109
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
2212-2110
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2203-2001
การเลขานุการ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเลขานุการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
2. ติดตอสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกตามลักษณะงาน
3. ตอนรับ นัดหมายและใหบริการผูมาติดตอตามลักษณะงาน
4. จัดการการเดินทางตามขั้นตอน
5. โตตอบจดหมายตามลักษณะงาน
6. จัดเก็บเอกสารตามระบบการจัดเก็บเอกสาร
7. จัดประชุมตามขั้นตอนการประชุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานงานเลขานุการ การติดตอสื่อสาร การตอนรับ การนัดหมาย
และใหบริการผูมาติดตอ การจัดการเดินทาง การโตตอบจดหมาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดการประชุม
2203-2002
งานสํานักงาน
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงาน
3. นําความรูเกีย่ วกับงานสํานักงานไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
4. มีเจตคติที่ดีในงานสํานักงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2.ปฏิบัติงานสํานักงานตามลักษณะงาน
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานตามลักษณะงาน
4. ใชเทคโนโลยีปฏิบัติงานสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสํานักงาน บุคลากรในสํานักงาน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ปฏิบัติงานสํานักงาน การบันทึกขอความดวยเครื่องถอดขอความหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส การใชวัสดุ
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน และการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
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2203-2003
การจัดเก็บเอกสาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานจัดเก็บเอกสาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บเอกสาร
2. เก็บเอกสารตามระบบการจัดเก็บเอกสาร
3. เลือกใชวัสดุอปุ กรณในการจัดเก็บเอกสาร
4. เก็บและคนหาเอกสารตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร การใชวัสดุอุปกรณ
การจําแนกเอกสาร การจัดดัชนี การเก็บ การยืม การคนหา การติดตาม การโอน การทําลายเอกสาร
2203-2004
งานสารบรรณ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
2. รับ-สงหนังสือและลงทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณ
3. รางและพิมพหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
4. เก็บรักษาหนังสือตามวิธีการและขั้นตอนของระเบียบงานสารบรรณ
5. ใหบริการขอมูลขาวสารตามระเบียบงานสารบรรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การรับหนังสือ การสงหนังสือ การรางและ
การพิมพ การจัดเก็บ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการขอมูลขาวสาร
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2203-2005

พิมพประยุกต
1-4-3
วิชาบังคับกอน : 2200-1006 พิมพดีดไทยเบื้องตน และ
2200-1007 พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในรูปแบบการพิมพงานขั้นผลิต
2. มีทักษะในการพิมพงานขั้นผลิต
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพิมพงานขั้นผลิตตามหลักการ
2. พิมพงานขั้นผลิตตามรูปแบบ
3. เลือกใชวัสดุอปุ กรณและเครื่องใชสํานักงานตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ พัฒนาทักษะการพิมพ การพิมพ
หนั ง สื อ ราชการ การพิ ม พ จ ดหมาย บั น ทึ ก รายงาน แบบฟอร ม และเอกสารอื่ น ๆ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษดวยเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการพิมพ

2203-2006
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
3. มีกิจนิสัยทีด่ ตี อ ในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปพิมพเอกสารตามประเภทของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บหลั ก การเลื อ กใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในงานพิ ม พ การนํ า ข อ มู ล จาก
อิ น เทอร เ น็ ต มาปรั บ ใช ใ นงานพิ ม พ การจั ด รู ป แบบเอกสาร และการสร า งสื่ อ นํ า เสนอข อ มู ล ในงาน
เลขานุการ
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2203-2007
การจัดประชุม
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการจัดประชุม
2. มีทักษะในการจัดประชุม
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดประชุม
2. เตรียมการประชุมตามหลักการ
3. จัดประชุมตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ประชุ ม เอกสาร วั ส ดุ อุ ป กรณ สถานที่ แ ละบุ ค ลากร
การเตรียมการประชุม การดําเนินการระหวางประชุมและหลังการประชุม
2203-2008
ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเลขานุการ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศมาใชในงานสืบคนขอมูล
งานติดตอสื่อสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานจัดการเดินทางและงานนัดหมาย งานจัดประชุม และงานบริการ
ดานอื่น ๆ
2203-2009
การพัฒนาบุคลิกภาพ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
2. พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงานอาชีพ
3. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปฏิบัติตน
ดานสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหวางประเทศ บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค
ในการปฏิบัติงาน

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2203-2101

พิมพไทยขัน้ พัฒนา
1-2-2
วิชาบังคับกอน : 2200-1006 พิมพดีดไทยเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพงานรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะการพิมพงานรูปแบบตาง ๆ
3. มีทักษะในการพัฒนาความแมนยําและความเร็วในการพิมพ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพิมพงานตามรูปแบบ
2. พิมพงานตามหลักการพิมพแตละรูปแบบ
3. ตรวจทานและแกไขขอผิดพลาดงานพิมพใหถูกตองตามหลักเกณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพิมพ การพิมพวางศูนย การพิมพบัญชร การพิมพ
จดหมายราชการ จดหมายธุรกิจไทยแบบตางประเทศ จดหมายธุรกิจไทยแบบราชการ การพิมพจากราง
การตรวจทานและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ การบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
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2203-2102

พิมพอังกฤษขัน้ พัฒนา
1-2-2
วิชาบังคับกอน : 2200-1007 พิมพดีดอังกฤษ เบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพงานรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะการพิมพงานรูปแบบตาง ๆ
3. มีทักษะในการพัฒนาความแมนยําและความเร็วในการพิมพ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพิมพงานตามรูปแบบ
2. พิมพงานตามหลักการพิมพแตละรูปแบบ
3. ตรวจทานและแกไขขอผิดพลาดงานพิมพใหถูกตองตามหลักเกณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการพิ ม พ การพิ ม พ ว างศู น ย การพิ ม พ บั ญ ชร
การพิมพจดหมายธุรกิจตางประเทศ การพิมพจากราง การตรวจทานและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ
การบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร

2203-2103
การใชเครื่องใชสํานักงาน
1 – 2 -2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องใชสํานักงาน
2. เลือกใชวัสดุอปุ กรณและเครื่องใชสํานักงานตามลักษณะการใชงาน
3. ใชเครื่องใชสํานักงานปฏิบัตงิ านตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานเพื่อการสื่อสาร
การผลิ ต เอกสาร และการประมวลผล การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในงานพิ ม พ เ อกสาร การสื บ ค น
และรับ-สงขอมูลทางอินเทอรเน็ต การใชวัสดุอุปกรณ การเขาเลมเอกสารเบื้องตน และการบํารุงรักษา
เครื่องใชสํานักงาน
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2203-2104
การโตตอบจดหมายในงานสํานักงาน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการรางและโตตอบ
2. มีทักษะในการรางและโตตอบหนังสือราชการ และธุรกิจ
3. มีทักษะในการใชเครื่องหมายวรรคตอน แลเครื่องหมายแกไขจากราง
4. มีเจตคติที่ดีตอการรางและโตตอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรางและโตตอบ
2. รางและโตตอบจดหมายตามวิธีการ
3. ตรวจทานและแกไขงานจากรางใหถูกตองตามหลักเกณฑกอนพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับหลักการรางและโตตอบ การใชสํานวนภาษาในการรางและโต ตอบ
หนั ง สือ ราชการและธุ ร กิ จ การใช เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนและเครื่อ งหมายแก ไ ขจากร า ง การร า งและ
การตรวจทาน
2203-2105
การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพเลขานุการ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงานอาชีพเลขานุการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ
2. ปฏิบัติงานภายในและภายนอกองคกรใหเหมาะสมตามมาตรฐาน
3. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับอาชีพเลขานุการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร อ มสู อ าชี พ เลขานุ ก าร การจั ด ตารางปฏิ บั ติ ง าน
การเตรียมและการรางการพูดในโอกาสตาง ๆ การประสานงานภายในและภายนอกองคกร การเขียนบันทึก
และรายงานผลการปฏิบัติงาน การนําเสนอขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณให
องคกร
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2203-2106
ชวเลขไทยเบือ้ งตน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการเขียนชวเลข
2. มีทักษะในการเขียนอานชวเลข
3. มีเจตคติที่ดีตอชวเลข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนชวเลข
2. เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการจดบันทึกขอความ
3. จดบันทึกชวเลขตามคําบอก
4. อานและถอดขอความชวเลขไทยตามคําบอก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชวเลขไทย การเขียนพยัญชนะ สระ การเขียนประสมคํา คํายอ คําวลี
ฝกการจดชวเลขตามคําบอก อานและถอดขอความจากการจดชวเลข
2203-2107

ชวเลขไทยประยุกต
1-2-2
วิชาบังคับกอน :ชวเลขไทยเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิคในการจดชวเลข
2. มีทักษะในการประยุกตการจด อาน และถอดขอความชวเลข
3. มีเจตคติที่ดีตอชวเลข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจดชวเลข
2. จดชวเลขตามหลักการ
3. ถอดขอความจากการจดชวเลขตามประเภทงาน
4. นําความรูการจดชวเลขและถอดขอความไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการจดบันทึกและถอดขอความชวเลข การพัฒนาทักษะในการจด
และถอดขอความชวเลข การประยุกตใชชวเลขในการปฏิบัติงาน

2203-2108
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
2. นําวิธีการอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชในสํานักงาน
3. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการเลขานุการ

182

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
2. ประยุกตใชหลักการอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
3. เลือกใชพลังงานทดแทนในสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม วิธีการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การแกปญหาและการใชพลังงานทดแทน
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2204-2001
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
2204-2002
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2204-2003
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
2204-2004
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2204-2005
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2204-2006
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2204-2007
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2204-2008
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
2204-2009
การสรางเว็บไซต

1-2-2
2-2-3
1–2-2
1–2-2
2–2-3
2–2-3
2–2-3
2–2-3
2–2-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2204-2101
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร
2204-2102
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2204-2103
โปรแกรมตารางคํานวณ
2204-2104
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2204-2107
การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
2204-2108
โปรแกรมประมวลผลคํา
2204-2109
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2204-2110
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
2204-2111
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
2204-2112
กฎหมายคอมพิวเตอร

1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2204-2001
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบธุรกิจ
2. เขาใจบทบาทคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3. มีเจตคติที่ดีในการใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบธุรกิจ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของเอกสาร และการประมวลผลขอมูลในระบบงานธุรกิจ
3. วางแผนการใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธของเอกสารในระบบงาน
ธุ ร กิ จ การนํ า คอมพิ ว เตอร ช ว ยงานด า นการบั ญ ชี ด า นการเงิ น ด า นการตลาด ด า นการผลิ ต และ
การดําเนินการดานทรัพยากรบุคคล
2204-2002
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร
2. มีความรูเกี่ยวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมขาย เครื่องลูกขายและ
อุปกรณพกพา
3. มีทักษะในการติดตั้ง ใชงานระบบปฏิบัติการตาง ๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมขาย เครื่องลูกขาย
และอุปกรณพกพา
3. ติดตั้งและใชระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เปนมาตรฐานปด (Proprietary) และระบบที่เปน
มาตรฐานเปด (Open Standard)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
อุปกรณตอพวง สื่อบันทึกขอมูล ความหมายหนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของ
โปรแกรมระบบปฏิ บัติ การ การเลื อกใชแ ละติด ตั้งระบบปฏิบัติการต างๆ ทั้ งระบบที่เป นมาตรฐานปด
(Proprietary) และระบบที่เปนมาตรฐานเปด (Open Standard) บนเครื่องแมขาย ลูกขายและอุปกรณพกพา
การใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องตนและโปรแกรมยูทิลิตี้
2204-2003
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
1 -2 - 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองคประกอบของระบบเครือขาย
2. เลือกใชอุปกรณและเชื่อมตอระบบเครือขายเบื้องตน
3. ประยุกตใชงานเครือขายในองคกร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครือขาย
2. ใชอุปกรณและเชื่อมตอระบบเครือขายเบื้องตนในการปฏิบัติงาน
3. ประยุกตใชงานเครือขายในการปฏิบัติงานขององคกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ย วกับ หลัก การทํ างานและองค ประกอบของระบบเครือขาย อุ ปกรณ ระบบ
เครือขาย ประเภทของเครือขาย ตัวกลางการเชื่อมตอเครือขาย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขายใชโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือขาย
2204-2004
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการของระบบจํ า นวนและความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
คณิตศาสตรกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสนและ
ทฤษฎีเมตริกซ
3. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี
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186
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสนและทฤษฎีเมตริกซ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอรกับเลขฐาน หลักการคํานวณของเครื่อง
คอมพิวเตอร พีชคณิตเชิงเสนและทฤษฎีเมตริกซ
2204-2005
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร
2. ประกอบ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3. ตรวจสอบและแกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
3. บํารุงรักษาอุปกรณ และแกปญหาคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร ตรวจและ
กําจัดไวรัส แกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน สํารองและปองกันความเสียหายของขอมูล
การกูคืนขอมูล
2204-2006
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะหงาน ใชผังงานและรหัสเทียม เพื่อลําดับขั้นตอนการทํางาน
3. ออกแบบโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจอยางงาย
4. ใชภาษาคอมพิวเตอรเขียนคําสั่งควบคุมการทํางานเบื้องตน
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
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187
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะหงาน
2. ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm)
3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะหงาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอน
การแกไขปญหา (Algorithm) โครงสรางภาษาคอมพิวเตอร และการใชกระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่ง
การคํานวณ เงื่อนไขกรณี และการทําซ้ํา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายเพื่อประยุกตในงานธุรกิจ
2204-2007
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2 -2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2. วิเคราะหและเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
3. สรางชุดคําสั่งตามขั้นตอนการแกปญหา (Algorithm)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2. เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาภาคทฤษฎี ค วบคู กั บ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นโปรแกรมบนมาตรฐานเป ด
องคประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm) กระบวนการเขียน
โปรแกรมคําสั่งควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดที่สามารถใชไดใน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย
2204-2008
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ชนิด และลักษณะของขอมูล
2. สามารถปฏิบัติจัดการฐานขอมูลในงานธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลชนิดและลักษณะของขอมูล
2. สรางและใชงานระบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
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188
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ชนิดและลักษณะของขอมูล การสราง
ฐานขอมูลและตารางขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางตาราง (Relationship) การสืบคน แกไข และ
ปรับปรุงขอมูล การสรางฟอรมและรายงานขอมูล การใชงานแมโคร (Macro)
2204-2009
การสรางเว็บไซต
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บไซต
2. เขาใจโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใชเครื่องมือการสราง
เว็บไซต
3. ออกแบบและกําหนดสวนประกอบที่จําเปนของเว็บเพจ
4. ใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บไซต
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการโครงสรางการทํางานและไวยากรณของโปรแกรมภาษา
ในการสรางเว็บไซต
2. ประยุกตใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บไซตและการติดตั้งและ
อัพโหลด (Upload) เว็บไซต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บไซต การออกแบบเว็บไซต
การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content
Management System) การทดสอบการทํางานของเว็บไซต และการ Upload เว็บไซต

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2204-2101
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป
2. วิเคราะห จําแนก ธาตุทางทัศนศิลป หลักการ และกฎเกณฑขององคประกอบศิลป
3. ใชธาตุทางทัศนศิลปในงานองคประกอบศิลป
4. จัดวางตําแหนงภาพ และ จัดวางภาพชนิดตาง ๆโดย
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี
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189
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป
2. จัดพื้นที่ จุดสนใจของภาพและการเนนจัดวางตําแหนงภาพ และ จัดวางภาพชนิดตาง ๆตาม
หลักการขององคประกอบศิลป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป การจัดวางวัตถุในจอภาพ
การใชพื้นที่ สัดสวน การกําหนดเสน สี แสง เงา การจัดวางตําแหนงภาพ และการใชชนิดของการจัด
ภาพแบบตาง ๆ
2204-2102
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
2. ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงคําสั่งเพื่อการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
2. อานเอกสาร คูมือเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร
3. อานขอความ การใหความชวยเหลือ การแกปญหาจากกลองขอความที่ปรากฏ
4. นําเสนอผลงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและพัฒนาทักษะทางภาษา และกรอกขอมูลออนไลน
ดวยภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับชิ้นสวนและอุปกรณ
คอมพิวเตอร การแกปญหาและการใชงานคอมพิวเตอรจากกลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การนําเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัคร การลงทะเบียนและ
กรอกขอมูลออนไลน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษา และการแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2204-2103
โปรแกรมตารางคํานวณ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ
2. ปอน จัดเก็บ แกไขและตกแตงขอมูล ใชสูตรและฟงกชนั่ เบื้องตน
3. วิเคราะห สรุป และรายงานขอมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะหขอมูล (pivot table)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดใี นการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการใชเครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ
2. ใชคําสั่ง เครื่องมือเพื่อจัดการขอมูล
3. สรุปจัดทํารายงาน และแสดงผลขอมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ การปอนและจัดเก็บขอมูล
การแกไขและตกแตงขอมูล การสรางตารางขอมูล การใชสูตรและฟงกชั่นในการคํานวณการพยากรณขอมูล
การเรียงลําดับ การสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะหขอมูล (Pivot Table)
2204-2104
การผลิตสื่อสิง่ พิมพ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหและจําแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและจัดองคประกอบศิลปในสื่อสิ่งพิมพ
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ
2. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพตามการใชงาน
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เ กี่ย วกับ ความรูพื้น ฐานของสื่ อสิ่ ง พิมพ กระบวนการพิมพ การออกแบบสื่ อ
สิ่งพิมพ เทคนิคการใชภาพถายในสื่อสิ่งพิมพ และการใชโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ
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2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟก
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก
3. มีทักษะการใชโปรแกรมกราฟก
4. สรางและตกแตงภาพกราฟก
5. จัดการแฟมภาพกราฟก
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟก
2. ออกแบบภาพกราฟกตามหลักองคประกอบศิลป
3. สรางภาพกราฟกและจัดการแฟมภาพดวยโปรแกรมกราฟก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector
และ Bitmap ประเภทและคุ ณ ลัก ษณะของแฟ ม ภาพกราฟ ก การสร า งและตกแต ง ภาพกราฟ ก การจั ด
การแฟมภาพกราฟก ความแตกตางของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ
Vector และ Bitmap
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอ
3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ
2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานนําเสนอโดยใชโปรแกรมนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถายทอดแนวความคิดสูชิ้นงานที่เปน
รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใชภาษา การนําเสนอขอมูล
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2204-2107
การเขียนโปรแกรมโดยใชเครือ่ งมือกราฟกโหมด
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
2. ใชคําสั่งในการควบคุมการทํางานของโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm)และ
กระบวนการเขียนโปรแกรม
2. เขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ในการพั ฒ นาโปรแกรม องค ป ระกอบของโปรแกรม
ภาษาคอมพิว เตอร ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่งควบคุม
การทํางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอยางงาย โดยใชเครื่องมือกราฟกโหมดเพื่อการ
พัฒนาโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสรางเปนชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก
2204-2108
โปรแกรมประมวลผลคํา
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร
2. ผลิตเอกสารโดยใชโปรแกรมประเภทจัดพิมพเอกสาร
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) และ
ความรูเกี่ยวกับเอกสาร
2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใชงาน
3. จัดทําเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใชโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร (Word Processing)
ในการพิมพและตกแตง การสรางตารางขอมูล การจัดทําเอกสารรูปแบบตางๆ หนังสือราชการ จดหมาย
ธุรกิจ แผนพับ เอกสารวิชาการการสรางจดหมายเวียน การพิมพซองจดหมาย การพิมพสมการคณิตศาสตร
การพิมพเชิงอรรถ การทําดัชนี การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
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2204-2109
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน
2. รวบรวมและเตรียมขอมูลสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติพื้นฐาน
3. ใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน
4. จัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมขอมูลการประมวลผล
ขอมูล ตามลักษณะงาน
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการจัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมขอมูลการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล จัดเตรียมขอมูล บันทึกและแกไขขอมูล การใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ประมวลผลขอมูลใหไดคาสถิติพื้นฐาน จัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
2204-2110
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จั ด การความปลอดภั ย ของข อ มู ล สารสนเทศทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและจรรยาบรรณของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของขอมูล ISO 27001
2. ใชคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูล
3. มีคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิ บั ติง านด า นคอมพิ ว เตอร โ ดยคํ านึ ง ถึง จริ ย ธรรมและพระราชบั ญ ญัติ ว า ดว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยสินทาง
ปญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของขอมูล ISO 27001
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศในระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

194
2204-2111
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชสังคมออนไลน (Social Network)
2. การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชสังคมออนไลน (Social Network) เพื่องานธุรกิจ
2. ใชบริการที่มีในสังคมออนไลน (Social Network) เพื่องานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสังคมออนไลน (Social Network) การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ
การคนหาขอมูลดวย Search Engine การรับ-สงขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตและการใชบริการที่มีอยูใน
สังคมออนไลน โปรแกรมจัดการสารสนเทศสวนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรูผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการใชอินเทอรเน็ต พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2204 - 2112
กฎหมายคอมพิวเตอร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายคอมพิวเตอร
2. มีความรูความเขาใจในหลักกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
3. มีความรูความเขาใจในหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
4. มีทักษะในการนําหลักเกณฑทางกฎหมายคอมพิวเตอรมาใชในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
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สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2209-2001
การจัดการธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2002
จิตวิทยาในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2003
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย
2209-2004
การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2209-2005
งานประชาสัมพันธสวนหนา
2209-2006
การดูแลผูสูงอายุ
2209-2007
งานเวชระเบียน
2209-2008
การดูแลเด็กวัยกอนเรียน
2209-2009
โภชนาการเบือ้ งตน
2209-2010
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2209-2101
การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2102
ศิลปะการบริการ
2209-2103
นวดแผนไทย
2209-2104
เครื่องมือและอุปกรณในสถานพยาบาล

1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2209-2001
การจัดการธุรกิจสถานพยาบาล
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีความเขาใจมาตรฐานธุรกิจสถานพยาบาล
3. มีความเขาใจการจัดการเอกสารธุรกิจสถานพยาบาล
4. มีเจตคตีที่ดีในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล
2. แสดงความรูแระเภท และมาตรฐานธุรกิจสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ขนาดและประเภทของธุรกิจ โครงสราง
การบริหารงานธุรกิจสถานพยาบาล หนาที่ความรับผิดชอบของแผนกตาง ๆ ระบบของเอกสารของธุรกิจ
มาตรฐานของสถานพยาบาล
2209-2002
จิตวิทยาในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการการเจริญเติบโต สติปญญา อารมณ สังคมของแตละชวงวัย
2. นําความรูไปใชในการปรับปรุงบุคลิกภาพใหเหมาะสม
3. ตระหนักรูในการนําจิตวิทยามาใชในธุรกิจสถานพยาบาล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกชวงวัยของมนุษย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการในแตละชวงวัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของแตละชวงวัย เชน วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยหนุมสาว วัยผูใหญ
และวัยผูสูงอายุ ที่สัมพันธกับการเจริญเติบโต พัฒนาการสติปญญา อารมณ และสังคมจนสามารถนํามาใช
ในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
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2209-2003
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาเบื้องตน
2. นําความรูไปใชในการดูแลสุขภาพอนามัย
3. ตะหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของสรีรวิทยาเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของระบบรางกายมนุษย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตนของระบบตาง ๆ ในรางกาย เชนระบบกระดูก
ระบบกลามเนือ้ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปสสาวะ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
2209-2004
การบริการและปฐมพยาบาลเบื้องตน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสวนบุคคลและสภาพแวดลอม
2. มีทักษะการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ เครื่องใชในการปฐมพยาบาล
3. มีทักษะการบันทึกสัญญาณชีพและการปฐมพยาบาล
4. ตระหนักถึงความสําคัญของงานบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติการดูแลสุขอนามัย
2. ตรียมอุปกรณ หองพักผูปวยและเก็บรักษาอุปกรณ
3. เคลื่อนยายผูปวย วัดสัญญาณชีพ เลือกใชยาและทําแผลเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติการดูแลความสะอาดรางกายและสภาพแวดลอม
การเคลื่อนยายผูปวย การวัดสัญญาณชีพ การจัดเตรียมอุปกรณและหองพักผูปวย การเก็บรักษาอุปกรณ
เครื่องใชในการพยาบาล การใชยาและการทําแผล จรรยาบรรณสําหรับผูใหบริการสถานพยาบาล
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2209-2005
งานประชาสัมพันธสวนหนา
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในงานประชาสัมพันธ
2. มีความเขาใจวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธสถานพยาบาล
3. สามารถปฏิบัติงานหนาที่ประชาสัมพันธของงานสวนหนาสถานพยาบาล
4. มีทัศนคติที่ดีตองานประชาสัมพันธสวนหนา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันภัย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันภัยและสวัสดิการทางสังคม
3. พูดประชาสัมพันธหนวยงาน ตอนรับ ติดตอสื่อสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการ การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
การตอนรับ การติดตอสื่อสาร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันภัย และสวัสดิการสังคม
2209-2006
การดูแลผูสงู อายุ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ
2. มีทักษะในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
3. ตระหนักถึงอันตราย ภาวการณเจ็บปวยและการปองกัน
4. มีเจตคติที่ดีในการดูแลผูสูงอายุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลของผูสูงอายุ
3. ดูแลและหลีกเลี่ยงการเจ็บปวย เลือกอาหารและวิเคราะหอาการผิดปกติของผูสูงอายุ
4. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล การปองกันการเจ็บปวยของผูสูงอายุ อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย
ผูสูงอายุกับโภชนาการ ผูสูงอายุกับปญหาการขับถาย ผูสูงอายุกับการทําสมาธิ กิจกรรมสันทนาการ
สําหรับผูสูงอายุ และจรรยาบรรณของผูดูแลผูสูงอายุ
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2209-2007
งานเวชระเบียน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานเวชระเบียน
2. ประยุกตความรูไปใชในงานสถานพยาบาล
3. มีทักษะในการจัดเก็บและการจัดเรียงเอกสารงานเวชระเบียน
4. มีจรรยาบรรณในงานเวชระเบียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวระบบงานเวชระเบียนและเวชสถิติเบื้องตน
2. คนและจัดเก็บแฟมประวัติผูปวย ลงทะเบียนผูปวยใหม ผูปวยเกา และการจําหนายผูปวย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานเวชระเบียนเวชสถิติเบื้องตน การคนและจัดเก็บแฟมประวัติผูปวย
การลงทะเบียนผูปวยใหม ผูปวยเกา ทะเบียนเกิด ทะเบียนตาย การรับ การยาย และการจําหนายผูปวย
2209-2008
การดูแลเด็กวัยกอนเรียน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูมีความเขาใจการพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็กวัยกอนเรียน
2. มีความรูเรื่องการดูแลเด็กวัยกอนเรียน
3. มีทักษะในการดูแลเด็กวัยกอนเรียน
4. ตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบดูแลเด็กวัยกอนเรียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาของเด็กวัยกอนเรียน
2. เลี้ยงเด็กตามหลักจิตวิทยา พรอมจัดโปรแกรมอาหารและมีจรรยาบรรณ
3. จัดเตรียมและเก็บรักษา อุปกรณ เครื่องใชสําหรับเด็ก
4. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียนทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ แ ละสังคม จิ ตวิ ท ยาการเลี้ ย งดู เ ด็ ก จรรยาบรรณของผู เลี้ย งดูเด็ก โภชนาการและจั ด กิจ กรรม
นันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ เครื่องใช
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2209-2009
โภชนาการเบือ้ งตน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการโภชนาการเบื้องตน
2. สามารถเลือกประเภทอาหารใหเหมาะสมกับผูปวยแตละโรค
3. ประยุกตแหลงอาหารในทองถิ่นมาใชในงานโภชนาการเพื่อสุขภาพ
4. มีเจคติที่ตอการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอาหารหลัก5หมู
2. เลือกอาหารและพืช ผัก สมุนไพรพรอมจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย
3. จัดเตรียมอุปกรณ พรอมประกอบอาหารสําหรับกลุมปาหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู พืช ผัก สมุนไพร จัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสม
กับวัย เตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ประกอบอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2209-2010
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานของรางกาย
2. มีทักษะในการเสริมสรางสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
3. มีความสามารถในจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ
4. ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกายและการสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของรางกาย
2. เสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย พรอมจัดโปรแกรมอาหาร
3. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลและศูนยสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย การออกกําลังกายและ
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ โภชนาการสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
การฝ ก กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพในสถานพยาบาลและศู น ย สุ ข ภาพการป อ งกั น การเจ็ บ ป ว ยซ้ํ า และการฟ น ฟู
สมรรถภาพทางกาย
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2209-2101
การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรกับงานสวนหนา
3. ประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล
4. มีจรรยาบรรณตอการใชงานคอมพิวเตอรในงานธุรกิจสถานพยาบาล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานตางๆในสถานพยาบาล
2. ประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดเอกสารของงานตางๆในสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ชุดคําสั่งอยางงาย การประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในงานตาง ๆ ในสถานพยาบาลโปรแกรมการจัดเอกสารตาง ๆ ในธุรกิจสถานพยาบาล
2209-2102
ศิลปะการบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะการบริการ
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริการ
3. มีบุคลิกภาพและการใหบริการตามมาตรฐาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการ
2. มีบุคลิกภาพและการใหบริการตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการบริการ หลักการบริการ ประเภทของธุรกิจ เทคนิคการใหบริการ
คุณลักษณะและมาตรฐานของผูใหบริการ จิตวิทยาในการบริการ พฤติกรรมของผูใชบริการ การพัฒนา
บุคลิกภาพของผูใหบริการ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานบริการ
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2209-2103
นวดแผนไทย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการนวดแผนไทยขัน้ พื้นฐาน
2. มีทักษะในการนวดไทยขั้นพื้นฐาน
3. มีจรรยาบรรณและเจตคติทดี่ ตี อการนวดไทย

1-4-3

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนวดไทยขั้นพื้นฐาน
2. นวดคลายเสนและนวดผอนคลายพรอมบันทึกผลการนวด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา และประโยชนของการนวดไทย ขอควรระวังใน
การนวด เทคนิคการคลายเสน การนวดไทยขั้นพื้นฐาน ทานอนหงาย ทานอนตะแคง ทานอนคว่ํา ทานั่ง
นวดศีรษะ บันทึกผลการนวดและจรรยาบรรณในการนวด
2209-2104
เครื่องมือและอุปกรณในสถานพยาบาล
1-2-2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานในสถานพยาบาล
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงานในสถานพยาบาล
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานในสถานพยาบาล
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และเครื่องมือแพทยเบื้องตนในสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ และเครื่องใชสํานักงาน และเครื่องมือทางการแพทย
ที่เกี่ยวของในสถานพยาบาล การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องใชสํานักงานในสถานพยาบาล
การบันทึกและรายงานในเอกสารประกอบในสถานพยาบาล
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สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2210-2001
หลักการประชาสัมพันธ
2210-2002
การอานเพื่อการสื่อสาร
2210-2003
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2004
การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2005
การผลิตสื่อเพือ่ งานประชาสัมพันธ
2210-2006
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2007
กิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2008
การประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน

3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
3-0–3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2210-2101
การเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2102
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2103
การถายภาพเพือ่ งานประชาสัมพันธ
2210-2104
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนองานประชาสัมพันธ
2210-2105
การสํารวจขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
2210-2106
การจัดแถลงขาว
2210-2107
สื่อมวลชนสัมพันธ
2210-2108
กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาประชาสัมพันธ
2210-2109
กิจกรรมเพื่อสังคม
2210-2110
สื่อสมัยใหมเพือ่ งานประชาสัมพันธ

1-4-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
2-2-3
3-0-3
1-4-3
2-2-3
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2210-2001
หลักการประชาสัมพันธ
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการประชาสัมพันธ
2. รูและเขาใจขัน้ ตอนการประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธตามหลักการประชาสัมพันธ
2. จัดลําดับขั้นตอนการประชาสัมพันธตามหลักการและวิธีการประชาสัมพันธ
3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธตามกระบวนการประชาสัมพันธ
4. ใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ ความหมายความสําคัญ ประวัติวิวัฒนาการประชาสัมพันธ
ประชามติ กลุมเปาหมาย ขั้นตอน การสื่อสาร การเขียนขาว การจัดประชุมแถลงขาว สื่อมวลชนสัมพันธ
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ
2210-2002
การอานเพื่อการสื่อสาร
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการอานเพื่อการสื่อสาร
2. อานไดถูกตองตามหลักการอาน
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการอาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการอานตามหลักการอานเพื่อการสื่อสาร
2. อานและสรุปใจความสําคัญตามหลักการและกระบวนการอาน
3. วิเคราะหการอานเพื่อการสื่อสารกอนการปฏิบัติงาน
4. ประยุกตใชการอานในงานประชาสัมพันธตามหลักการอาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอาน ความหมายความสําคัญ ประเภทของการอานการอานสรุป
ใจความสําคัญ การอานออกเสียง วิเคราะหการอาน ฝกปฏิบัติการอาน และการอานเพื่อใชประโยชนใน
งานประชาสัมพันธ
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2210-2003
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการเขียน
2. มีทักษะในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนตามหลักการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
2. เขียนขอความประชาสัมพันธตามรูปแบบการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ประยุกตใชการเขียนตามหลักการเขียนในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียน ประเภทของการเขียน รูปแบบของการเขียน การเขียน
ประกาศ บทสัมภาษณ คําขวัญ ปฏิทินกิจกรรม กําหนดการ คํากลาวรายงาน คํากลาวเปด-ปดงาน และ
การเขียนเพื่อใชประโยชนในงานประชาสัมพันธ
2210-2004
การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ หลักการพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
2. มีทักษะการพูดเพื่องานประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพูดตามหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
2. พูดตามหลักการพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ประเมินผลการพูดตามหลักการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูด ความหมาย ความสําคัญ การวิเคราะหผูฟง การเตรียมคําพูด
บุ ค ลิ ก ภาพในการพู ด มารยาทในการพู ด จุ ด มุ ง หมายในการพู ด องค ป ระกอบในการพู ด การพู ด
เพื่องานประชาสัมพันธ การประเมินผลการพูด และฝกปฏิบัติการพูดในงานประชาสัมพันธ
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2210-2005
การผลิตสื่อเพือ่ งานประชาสัมพันธ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจประเภทของสื่อที่ใชในงานประชาสัมพันธ
2. ผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับผลิตสื่อตามหลักการผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ
2. จําแนกประเภทของสื่อตามหลักการประชาสัมพันธ
3. ผลิตสื่อในงานประชาสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ ประเภทของสื่อ ความสําคัญ
ลั ก ษณะของสื่ อ ที่ ใ ช ใ นการประชาสั ม พั น ธ กระบวนการในการผลิ ต สื่ อ หลั ก และวิ ธี ก ารใช สื่ อ
การประเมินผลการใชสื่อ และฝกปฏิบัติการผลิตสื่อในงานประชาสัมพันธ
2210-2006
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจบทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2. เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธตามหลักการ
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารสารสนเทศในงานประชาสัมพันธ
3. ประยุกตใชเครื่องมือสื่อสารสารสนเทศในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ ประเภท ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเครื่องมือ
และอุปกรณสื่อสารสารสนเทศ และฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารใน
งานประชาสัมพันธ
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2210-2007
กิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการจัดทํากิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
2. จัดกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
2. จัดกิจกรรมเพือ่ งานประชาสัมพันธตามลําดับขั้นตอนและวิธีการ
3. ประยุกตใชกจิ กรรมเพื่องานประชาสัมพันธตามลําดับขั้นตอนและวิธกี าร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บหลักการจัดกิจ กรรมเพื่องานประชาสั มพันธ ความหมาย ความสําคัญ
รู ป แบบของการจั ด กิ จ กรรม ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร เทคนิ ค การจั ด กิ จ รรม และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด กิ จ กรรม
เพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2008
การประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจบทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนประเภทตางๆ
2. บอกรูปแบบการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนประเภทตางๆ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาประโยชนสูงสุดของสื่อมวลชนตองานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนตามหลักการและกระบวนการ
2. เลือกใชสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ
3. ติดตอสื่อมวลชนตามหลักการและขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ สื่อมวลชนประเภทตางๆ บทบาทหนาที่ กระบวนการทํางาน
ของสื่ อ มวลชนรู ป แบบของการประชาสั ม พั น ธ ท างสื่ อ มวลชน การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ สื่ อ มวลชน และ
การเลือกใชสื่อมวลชนประเภทตางๆ
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2210-2101
การเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการเขียนขาวเบื้องตน
2. ปฏิบัติงานดานการเขียนขาว
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธตามหลักการเขียนขาว
2. เขียนและเผยแพรขาวประชาสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชขาวในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนขาว ความสําคัญองคประกอบของขาว โครงสรางขาว
รูปแบบขาวประเภทของขาวการจัดลําดับความสําคัญของขาว การเขียนขาวประเภทตาง ๆ การเผยแพรขาว
จรรยาบรรณในการเขียนขาวและฝกปฏิบัติการเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธ
2210-2102
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
2. พัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางานประชาสัมพันธ
3. ประยุกตใชหลักการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ องค ป ระกอบของบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพส ว นบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพทางสั ง คม ขนบธรรมเนี ย มวั ฒ นธรรม และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อนําไปประยุกตใชในงานประชาสัมพันธ
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2210-2103
การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการถายภาพเบื้องตน
2. มีทักษะการถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของการถายภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการถายภาพตามหลักการถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2. ถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธตามกระบวนการและวิธกี าร
3. ประยุกตใชภาพถายในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถายภาพวัตถุประสงค สวนประกอบของกลองถายภาพประเภท
ของกลองถายภาพเครื่องมือและอุปกรณในการถายภาพกระบวนการผลิตภาพถาย เทคนิคการถายภาพ
เพื่องานประชาสัมพันธ หลักการเลือกภาพถายเพื่อใชในงานประชาสัมพันธ
2210-2104
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนองานประชาสัมพันธ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนองานประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ
3. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเพื่องานประชาสัมพันธตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ
เครื่องมือและอุปกรณในการนําเสนอ เลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอ และฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ
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2210-2105
การสํารวจขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการสํารวจขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการสํารวจขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการสํารวจขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการสํารวจเพือ่ การประชาสัมพันธตามหลักการและ
กระบวนการวิจัย
2. สํารวจขอมูลเพื่อใชในการประชาสัมพันธตามขั้นตอนและระเบียบวิธกี ารวิจยั
3. รายงานขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธตามหลักการและวิธีการวิจยั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจขอมูลทางการประชาสัมพันธ ประเภทของขอมูล ขั้นตอน
การสํารวจขอมูลทางการประชาสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ และฝกปฏิบัติการสํารวจขอมูลเพื่อใช
ในการประชาสัมพันธ
2210-2106
การจัดแถลงขาว
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจในหลักการจัดแถลงขาว
2. มีทักษะในการจัดแถลงขาว
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการจัดแถลงขาว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแถลงขาวตามหลักการและขัน้ ตอนการจัดแถลงขาว
2. เตรียมความพรอมในการจัดแถลงขาวกอนการปฏิบัติงานจัดแถลงขาว
3. จัดแถลงขาวเพื่อการประชาสัมพันธตามหลักการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแถลงขาว ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ขั้นตอนการจัด
แถลงขาวการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ บุคลากร เอกสาร สถานที่ในการจัดแถลงขาวการประเมินผลการจัด
แถลงขาว และฝกปฏิบัติการจัดแถลงขาว
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2210-2107
สื่อมวลชนสัมพันธ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจในหลักการสื่อมวลชนสัมพันธ
2. มีทักษะในการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของสื่อมวลชนสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธตามหลักการและวิธีการ
2. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธตามขั้นตอนและวิธีการ
3. ประยุกตใชหลักการสื่อมวลชนสัมพันธในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสื่อมวลชนสัมพันธความหมาย ความสําคัญ ประเภทแนวทาง
การสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ สื่ อ มวลชน และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ก ร
ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน
2210-2108
กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาประชาสัมพันธ
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธโดยไมขัดตอกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของกฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธโดยไมขัดตอกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี สื่อ
ออนไลน (Social Network ) ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง จรรยาบรรณวิชาชีพนักประชาสัมพันธ และ
จรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวของกับสือ่ มวลชน
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2210-2109
กิจกรรมเพื่อสังคม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
2. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดกิจรรมเพื่อสังคมตามหลักการและกระบวนการ
2. จัดกิจกรรมเพือ่ สังคมตามหลักการจัดกิจกรรม
3. ประยุกตใชกจิ กรรมเพื่อสังคมในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ขั้นตอน แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม บริบททางสังคม รูปแบบ การพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน และฝกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม
2210-2110
สื่อสมัยใหมเพื่องานประชาสัมพันธ
2- 2 - 3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ หลักการเกี่ยวกับสื่อสมัยใหมเพื่องานประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการนําเสนอขอมูลผานระบบออนไลน
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชสื่อสมัยใหมในงานประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสื่อสมัยใหมตามหลักการสื่อสมัยใหม
2. นําเสนอขอมูลการประชาสัมพันธผานสื่อสมัยใหมโดยมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ตอสังคม
3. ประยุกตใชสื่อสมัยใหมในงานประชาสัมพันธตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ประโยชน รูปแบบการใช
สื่อสมัยใหม การนําเสนอขอมูลผานระบบออนไลน จรรยาบรรณในการนําเสนอสื่อสมัยใหม ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม และฝกปฏิบัติการใชสื่อสมัยใหมในงานประชาสัมพันธ
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สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2211-2001
ธุรกิจคาปลีก 1
2211-2002
ธุรกิจคาปลีก 2
2211-2003
ธุรกิจคาปลีก 3
2211-2004
ธุรกิจคาปลีก 4
2211-2005
ธุรกิจคาปลีก 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-5

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
รายวิชาทวิภาคี
สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
2211-5101
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 1
2211-5102
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 2
2211-5103
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 3
2211-5104
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 4
2211-5105
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2211-5201
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 1
2211-5202
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 2
2211-5203
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 3
2211-5204
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 4
2211-5205
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2211-5301
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 1
2211-5302
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 2
2211-5303
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 3
2211-5304
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 4
2211-5305
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3
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สาขางานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2211-5401
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 1
2211-5402
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 2
2211-5403
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 3
2211-5404
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 4
2211-5405
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 5
สาขางานคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2211-5501
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 1
2211-5502
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 2
2211-5503
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 3
2211-5504
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 4
2211-5505
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

สาขางานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
2211-5601
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 1
2211-5602
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 2
2211-5603
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 3
2211-5604
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 4
2211-5605
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
2211-5701
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 1
2211-5702
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 2
2211-5703
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 3
2211-5704
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 4
2211-5705
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 5

*-*-5
*-*-5
*-*-5
*-*-3
*-*-3
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2211-2001
ธุรกิจคาปลีก 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูความหมาย ความสําคัญ และประเภท ของธุรกิจคาปลีก
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก
3. รูประเภทของเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกที่ฝกปฏิบัติ
4. เขาใจโครงสรางของงานและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกที่ฝกปฏิบัติ
5. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกที่ฝกปฏิบัติ
6. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกหลักการพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจคาปลีก
2. จําแนกประเภทและโครงสรางธุรกิจคาปลีก
3. เขียนเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และ ความเปนมาของธุรกิจคาปลีก ประเภทของ
ธุรกิจคาปลีก โครงสรางของธุรกิจคาปลีก ลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกแตละประเภท บทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย ประเภท ของ
เอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก
2211-2002
ธุรกิจคาปลีก 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคา
2. มีความรู ความเขาใจกระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกแตละประเภท
3. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา
4. มีประสบการณ ทักษะในการขายและการใหบริการลูกคา
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการในธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกวิธีการตอนรับลูกคาในธุรกิจแตละประเภท
2. ใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีก
3. ตอนรับและใหบริการลูกคา
4. ใชและดูแลรักษาอุปกรณทใี่ ชในธุรกิจคาปลีก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 255

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

*-*-5

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

216
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของลูกคา การบริการลูกคา การสํารวจความตองการ
การกําหนดความตองการ กระบวนการการบริการลูกคา เทคนิคการขาย การใหบริการเพื่อสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา เทคนิคการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการบํารุงรักษาอุปกรณ
2211-2003
ธุรกิจคาปลีก 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคาและการจัดการสินคา
2. เขาใจความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการจัดการสินคา
3. พัฒนาทักษะการจัดการสินคา
4. สรางเสริมกิจนิสัยใหเปนผูรกั ในอาชีพธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกหลักการเกี่ยวกับการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
2. จําแนกประเภทและชนิดสินคาในรานคาปลีก
3. ตรวจนับและตรวจสอบคุณภาพสินคาภายในธุรกิจคาปลีก
4. จัดเก็บสินคาภายในธุรกิจคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคาในธุรกิจคาปลีก การจัดการสินคา
การจัดหมวดหมูสินคา การคัดเลือกสินคา การจัดเรียงสินคาเพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินคา การตรวจรับ
สินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา การจัดเก็บสินคาและดูแลรักษาคุณภาพสินคาในธุรกิจคาปลีก เทคนิค
การสรางเสริมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก
2211-2004
ธุรกิจคาปลีก 4
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคา
2. เขาใจถึงความสําคัญของการขายและการสงเสริมการขาย
3. รูวิธีการจัดแสดงสินคาการจัดเรียงสินคาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
4. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายในธุรกิจคาปลีก
5. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกวิธีการจัดเรียงสินคาในธุรกิจคาปลีก
2. วางแผนในการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
3. จัดทําการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคาสงเสริมการขาย การจัดเตรียมสถานที่
การจัดเตรียมอุปกรณ การจัดเตรียมสินคา การจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา การสงเสริมการขายในธุรกิจ
คาปลีก เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการขายและการสงเสริมการขาย
2211-2005
ธุรกิจคาปลีก 5
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของการสูญเสียสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. มีทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคา
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคา
4. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ตรวจสอบเกีย่ วกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา
3. ปองกันการสูญเสียสินคาภายในธุรกิจคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสูญเสียสินคา ระบบการตรวจสอบ สาเหตุของการสูญเสียสินคา หลักการเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะ ความชํานาญเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
รายวิชาทวิภาคี

สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
2211-5101
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีทักษะและประสบการณจริงเกี่ยวกับการขาย
2. มีทักษะและประสบการณจริงเกี่ยวกับการบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจ
มุงสูการขายสินคาใหลูกคาอยางตอเนื่อง
3. มีทัศนคติที่ดีในงานขายและงานบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกลักษณะของงานขายและงานบริการ แตละประเภทของสถานประกอบการ
2. บอกประเภทสินคาที่จําหนายตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย
3. ขายและสงเสริมการขายสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตําแหนงทางการขายของสถานประกอบการ การขายและการบริการ
การเลือกสรรสินคา การใหบริการแกลูกคา การชําระเงิน การจัดการสินคา การสงเสริมการขาย
2211-5102
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีทักษะและประสบการณจริงในการดําเนินการจัดซื้อ
2. มีทักษะและประสบการณจริงในการควบคุมสินคาคงคลัง
3. มีทักษะและประสบการณจริงในการขายสินคาอยางเปนระบบ
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการจัดหาสินคา
2. จัดเก็บสินคาคงคลังไดตามระบบสินคาคงคลัง
3. ตรวจนับสินคาคงคลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ สิ น ค า จั ด เก็ บ สิ น ค า และควบคุ ม สิ น ค า คงคลั ง
การจัดแสดงและจัดเรียงสินคาหนาราน การตรวจนับและรายงานสตอคสินคา
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2211-5103
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีทักษะและประสบการณจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก
2. มีความรู ความเขาใจและประสบการณจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหาร
งานบุคคลและการจายคาตอบแทนในธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของธุรกิจคาปลีก
2. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของธุรกิจคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก ระเบียบการบริหารงานบุคคล และ
หลักการจายคาตอบแทน สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2211-5104
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินงานในแผนกการจัดการอาหารสด
2. ทักษะและประสบการณจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแผนกการจัดการอาหารสด
3. มีทักษะและประสบการณเกีย่ วกับการขายและการจัดเก็บสินคาประเภทอาหารสด
อยางมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของธุรกิจคาปลีก
2. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของธุรกิจคาปลีก
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายและการจัดเก็บสินคาประเภทอาหารสด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแผนกอาหารสด การบรรจุหีบหอ การจัดวาง
สินคา การปรุงและการเก็บรักษา ความรูเกี่ยวกับสินคาแผนกอาหารสด การเพิ่มยอดขายโดยเนนคุณภาพ และ
การบริการ การปองกันการสูญเสียสินคา รักษาสุขอนามัยทั้งในสวนบุคลากรและพื้นที่ที่เกี่ยวของ
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2211-5105
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีทักษะและประสบการณจริงเกี่ยวกับการดําเนินงาน
2. การดําเนินงานในแผนกสินคาที่ไมใชอาหาร หรือสินคากลุมพิเศษ อยางมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งสินคา คัดเลือกสินคา จัดเรียงสินคา
2. รักษาคุณภาพ และปองกันการสูญเสียสินคา
3. ตรวจสอบสินคาคงคลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการสั่งสินคา การคัดเลือกและการจัดเรียงสินคา การรักษา
คุณภาพและการปองกันการสูญเสียสินคา การควบคุม การตรวจสอบสินคาคงคลัง และสินคาที่ผูจําหนายโดยตรง
สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2211-5201
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูความหมาย ความสําคัญ และประเภทของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
3. รูประเภทของเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ที่ฝกปฏิบัติ
4. เขาใจโครงสรางของงานและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อที่ฝกปฏิบัติ
5. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อที่ฝกปฏิบัติ
6. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประเภทองธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. ใชเอกสารในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
3. บอกโครงสรางและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
4. ปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ประเภท และโครงสรางของธุรกิจ
คาปลีกรานสะดวกซื้อ ลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อแตละประเภท บทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย ประเภทของ
เอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
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2211-5202
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. มีความรู ความเขาใจกระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
3. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
4. มีทักษะและประสบการณในการขายและการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกพฤติกรรมของลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. บอกขั้นตอนการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
3. ใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ การบริการลูกคา
การสํารวจความตองการ การกําหนดความตองการ กระบวนการการบริการลูกคา เทคนิคการขาย การให
บริการเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา เทคนิคการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการบํารุงรักษาอุปกรณ
2211-5203
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคาและการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ
2. เขาใจความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ
3. พัฒนาทักษะการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
4. สรางเสริมกิจนิสัยใหเปนผูรกั ในอาชีพธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทสินคา และการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. บอกหลักการและขั้นตอนการจัดการสินคาของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ การจัด
การสินคา การจัดหมวดหมูสินคา การคัดเลือกสินคา การจัดเรียงสินคาเพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินคา การตรวจ
รับสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา การจัดเก็บสินคาและดูแลรักษาคุณภาพสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
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2211-5204
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. เขาใจถึงความสําคัญของการขายและการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
3. รูวิธีการจัดแสดงสินคาการจัดเรียงสินคาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ
4. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
5. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคา
2. จัดเตรียมการขาย และการสงเสริมการขาย
3. จัดเรียง และจัดแสดงสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินคา การจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคาการสงเสริมการขาย
การจัดเตรียมอุปกรณ สถานที่ ในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ เทคนิคการเสริมสรางทักษะความชํานาญใน
การขายและการสงเสริมการขาย
2211-5205
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการสูญเสียสินคาและการปองกันการ
2. สูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
3. มีทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
5. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสูญสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ปองกันการสูญเสียสินคาของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ ระบบการตรวจสอบสาเหตุ
ของการสูญเสียสินคา หลักการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะ
ความชํานาญเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา
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สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2211-5301
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูความหมาย ความสําคัญ ของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. รูประเภทของเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา ที่ฝกปฏิบัติ
4. เขาใจโครงสรางของงานและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา ที่ฝกปฏิบัติ
5. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา ที่ฝกปฏิบัติ
6. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประเภทธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. ใชเอกสารในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. บอกโครงสรางและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
4. ปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ประเภท โครงสราง ลักษณะงานและ
เอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคาแตละประเภท บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน
การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2211-5302
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา และ
กระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคาแตละประเภท
2. มีทักษะและประสบการณ ในการขายและการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกพฤติกรรมของลูกคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. บอกขั้นตอนการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. ปฏิบัติงานในการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของลูกคา การสํารวจความตองการ การกําหนดความตองการ
กระบวนการการบริการลูกคา เทคนิคการขายในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา
เทคนิคการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการบํารุงรักษาอุปกรณ
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2211-5303
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา ประเภทสินคา หลักการและ
กระบวนการจัดสินคา และขั้นตอนการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกปลีกสรรพสินคา
2. พัฒนาทักษะการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. มีกิจนิสัยใหเปนผูรักในอาชีพธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทสินคา และการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. บอกหลักการและขั้นตอนการจัดการสินคาของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. ปฏิบัติการจัดการสินคาของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคาไดอยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคา การจัดการสินคา การจัดหมวดหมูสินคา
การคัดเลือกสินคา การจัดเรียงสินคาเพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินคา การตรวจรับสินคา การตรวจสอบ
คุณภาพสินคา การจัดเก็บสินคาและดูแลรักษาคุณภาพสินคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา เทคนิคการสราง
เสริมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2211-5304
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการขาย การจัดแสดง การจัดเรียงสินคาและ
การสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. รูวิธีการจัดแสดงสินคาการจัดเรียงสินคาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
สรรพสินคา
3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใน
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
4. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคา
2. จัดเตรียมการขาย และการสงเสริมการขาย
3. จัดเรียง จัดแสดงสินคา และการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินคา การจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา การสงเสริมการขาย
การจัดเตรียมอุปกรณและสถานที่ในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการขาย
และการสงเสริมการขาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

225
2211-5305
ธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการสูญเสียสินคาและการปองกันการสูญเสีย
สินคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. มีทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
3. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสูญสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ปฏิบัติการเพื่อปองกันการสูญเสียสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา ระบบการตรวจสอบ หลักการเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญเกีย่ วกับการปองกัน
การสูญเสียสินคา
สาขางานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2211-5401
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูความหมาย ความสําคัญ และประเภทของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. รูประเภทของเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอรที่ฝกปฏิบัติ
4. เขาใจโครงสรางของงานและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอรที่ฝกปฏิบัติ
5. ใหเกิดทักษะและมีประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอรที่ฝกปฏิบัติ
6. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประเภทธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. ใชเอกสารในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. บอกโครงสรางและลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
4. ปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ประเภท โครงสราง ลักษณะงาน
และเอกสารทีใ่ ชของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอรแตละประเภท บทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในแตละหนวยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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2211-5402
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคา กระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจ
คาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร และตระหนักถึงผลการปฏิบัติงาน
2. มีประสบการณ ทักษะในการขายและการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกพฤติกรรมของลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. บอกขั้นตอนการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. การใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของลูกคา การสํารวจความตองการ การกําหนดความตองการ
ของลูกคา กระบวนการการบริการลูกคา เทคนิคการขาย การใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา เทคนิค
การดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการบํารุงรักษาอุปกรณ
2211-5403
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคา หลักการและกระบวนการจัดการสินคา
ในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. พัฒนาทักษะการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. สรางเสริมกิจนิสัยใหเปนผูรกั ในอาชีพธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทสินคา และการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. บอกหลักการและขั้นตอนการจัดการสินคาของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. ปฏิบัติการในการจัดการสินคาของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคา การจัดการสินคา การจัดหมวดหมู
สิ น ค า การคั ด เลื อ กสิ น ค า การจั ด เรี ย งสิ น ค า เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า การตรวจรั บ สิ น ค า
การตรวจสอบคุณภาพสิ นคา การจั ดเก็ บสิ นค าและดูแลรั กษาคุณภาพสิ นคาในธุรกิ จค าปลี กซุปเปอร เซ็นเตอร
เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการปฏิบัตงิ าน
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2211-5404
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการสงเสริมการขาย การจัดแสดงและ
การจัดเรียงสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. รูวิธีการจัดแสดงสินคาการจัดเรียงสินคาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
ซุปเปอรเซ็นเตอร
3. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
4. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคา
2. จัดเตรียมการขาย และการสงเสริมการขาย
3. จัดเรียง และจัดแสดงสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินคา การจัดเรียงสินคา การสงเสริมการขาย การจัดเตรียม
อุปกรณและสถานทีใ่ นธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการขาย
และการสงเสริมการขาย
2211-5405
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการสูญเสียสินคาและการปองกันการสูญเสีย
สินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
2. มีทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
3. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรเซ็นเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสูญสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ปองกันการสูญเสียสินคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา ระบบการตรวจสอบ หลักการเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะ ความชํานาญเกี่ยวกับการปองกัน
การสูญเสียสินคา
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สาขางานธุรกิจซุปเปอรมารเก็ต
2211-5501
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูความหมาย ความสําคัญ ประเภทของเอกสารที่ใช หลักการพื้นฐานของการดําเนินงาน
โครงสรางของงาน ลักษณะงานและประเภทของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
3. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทธุรกิจ โครงสราง ลักษณะงาน และ
เอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2. ปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ประเภทของธุรกิ จ โครงสร าง
ลั กษณะงาน และเอกสารที่ ใ ช ของธุ รกิ จค าปลี กซุ ป เปอร ม าร เ ก็ ต แต ละประเภท บทบาท หน าที่ และ
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน
2211-5502
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคา กระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีก
ซุปเปอรมารเก็ต
2. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
3. มีทักษะปละประสบการณ ในการขายและการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
4. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกพฤติกรรมของลูกคาและขั้นตอนการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2. ใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับความสําคัญ การสํารวจความตองการ และการกําหนดความตองการของลูกคา
เทคนิคการขาย กระบวนการใหบริการลูกคา ปฏิบัติการใหบริการลูกคาเพือ่ สรางความพึงพอใจในธุรกิจคาปลีก
ซุปเปอรมารเก็ต เทคนิคการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทีป่ ฏิบัติงาน
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2211-5503
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจความสําคัญเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคา หลักการและกระบวนการของ
การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2. พัฒนาทักษะการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
3. สรางเสริมกิจนิสัยใหเปนผูรกั ในอาชีพธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทสินคา หลักการและขั้นตอนการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
ซุปเปอรมารเก็ต
2. ปฏิบัติการจัดการสินคาของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคา การจัดการสินคา การจัดหมวดหมู
สิ น ค า การคั ด เลื อ กสิ น ค า การจั ด เรี ย งสิ น ค า เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า การตรวจรั บ สิ น ค า
การตรวจสอบคุณภาพสินคา การจัดเก็บสินคาและการดูแลรักษาคุณภาพสินคา เทคนิคการสรางเสริม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2211-5504
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการขาย การจัดแสดง วิธีการจัดเรียงสินคาและ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
3. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคา
2. จัดเตรียมการขาย และการสงเสริมการขาย
3. จัดเรียง จัดแสดงสินคาและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดเตรียมสินคา การจัดเตรียมอุปกรณและสถานที่ในการจัดแสดงสินคา
การจัดเรียงสินคา การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต เทคนิคการสรางเสริมทักษะ
ความชํานาญในการขายและการสงเสริมการขาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 255

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก

230
2211-5505
ธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการสูญเสียสินคาและการปองกันการสูญเสีย
สินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
2. มีทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
4. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกซุปเปอรมารเก็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสูญสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ปองกันการสูญเสียสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา ระบบการตรวจสอบ หลักการเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะ ความชํานาญเกี่ยวกับการปองกัน
การสูญเสียสินคา
สาขางานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
2211-5601
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจ โครงสรางและ
ลักษณะงาน หลักการพื้นฐานของการดําเนินงาน ประเภทของเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก
สินคาเฉพาะอยาง
2. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยางที่ฝกปฏิบัติ
3. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจ โครงสรางและลักษณะงาน
เอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
2. ปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยางไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ประเภทของธุรกิจ โครงสรางและ
ลักษณะงาน ประเภทของเอกสารที่ใชของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยางแตละประเภท บทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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2211-5602
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคา กระบวนการการบริการลูกคาในธุรกิจ
คาปลีกสินคาเฉพาะอยาง และตระหนักถึงผลการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะและประสบการณ ในการขายและการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกพฤติกรรมของลูกคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
2. บอกขั้นตอนการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
3. ใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับความสําคัญของลูกคา การสํารวจความตองการและการกําหนดความตองการของ
ลูกคา กระบวนการการบริการลูกคา เทคนิคการขาย การใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา เทคนิค
การดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการบํารุงรักษาอุปกรณ
2211-5603
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคา ประเภทสินคา หลักการและกระบวนการจัดการสินคา
ในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
2. พัฒนาทักษะการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
3. สรางเสริมกิจนิสัยใหเปนผูรกั ในอาชีพธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทสินคา หลักการและขั้นตอนการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
สินคาเฉพาะอยาง
2. ปฏิบัติการในการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคา การจัดการสินคา การจัดหมวดหมูสินคา
การคัดเลือกสินคา การจัดเรียงสินคาเพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินคา การตรวจรับสินคา การตรวจสอบคุณภาพ
การจัดเก็บสินคาและการดูแลรักษาคุณภาพสินคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง เทคนิคการสรางเสริมทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
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2211-5604
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการขาย การจัดแสดง การจัดเรียงสินคา การสงเสริม
การขาย และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
2. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคา การจัดเรียงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
3. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินคา
2. จัดเตรียมการขาย จัดเรียงและจัดแสดงสินคา และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจ
คาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินคา การจัดเตรียมอุปกรณและสถานที่ การจัดเรียงสินคา
การจัดแสดงสินคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการขาย
และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
2211-5605
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีก
สินคาเฉพาะอยาง
2. ทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
4. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสูญสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ปฏิบัติการปองกันการสูญเสียสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา ระบบการตรวจสอบ หลักการเกีย่ วกับการปองกัน
และแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา
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สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
2211-5701
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 1
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูความหมาย ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจ หลักการพื้นฐานของการดําเนินงาน โครงสราง
และลักษณะงาน ประเภทของเอกสารที่ใชในงานธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคาร
2. มีทักษะและประสบการณในงานธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคารที่ฝกปฏิบัติ
3. มีทัศนคติที่ดีตอ ธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทธุรกิจ โครงสรางและลักษณะงาน
และเอกสารในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
2. ปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ประเภท โครงสราง ลักษณะงาน
และประเภทของเอกสารที่ใชของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคารแตละประเภท บทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2211-5702
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 2
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับพฤติกรรมของลูกคา กระบวนการการบริการลูกคา โดยตระหนักถึง
ผลการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคาร
2. มีทักษะและประสบการณ ในการขายและการใหบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหาร
และภัตตาคาร
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การใหบริการและจัดสภาพแวดลอมในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและ
ภัตตาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกพฤติกรรมของลูกคา ขั้นตอนการบริการลูกคาในธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
2. บริการลูกคา และดูแลสภาพแวดลอมของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของลูกคาในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหาร และภัตตาคาร
การบริการลูกคา การสํารวจความตองการ การกําหนดความตองการ กระบวนการการบริการลูกคา เทคนิค
การขาย การให บ ริ ก ารเพื่ อ สร า งความพึ ง พอใจแก ลู ก ค า เทคนิ ค การดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล อ ม และ
การบํารุงรักษาอุปกรณ
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2211-5703
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 3
*-*-5
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการจัดการสินคา ประเภทสินคาและ
การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกรานอาหาร และภัตตาคาร
2. พัฒนาทักษะการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหาร และภัตตาคาร
3. สรางเสริมกิจนิสัยใหเปนผูรกั ในอาชีพธุรกิจคาปลีกงานรานอาหาร และภัตตาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทสินคา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
รานอาหารและภัตตาคาร
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการขาย การบริการลูกคา การดูแลสินคาในธุรกิจคาปลีกรานอาหารและ
ภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในสินคา ประเภทของสินคา การจัดหมวดหมูสินคา การคัดเลือก
สินคา การจัดเรียงสินคาเพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินคา การตรวจรับสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา
การจัดเก็บสินคาและการดูแลรักษาคุณภาพสินคาในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคาร เทคนิค
การสรางเสริมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคาร
2211-5704
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 4
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
การขายและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหารและภัตตาคาร
2. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการขายและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกรานอาหาร
และภัตตาคาร
3. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินการธุรกิจคาปลีกรานอาหารและ
ภัตตาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
2. จัดเตรียมและใชอุปกรณ เตรียมการขายและกิจกรรมสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีก
รานอาหารและภัตตาคาร
3. ปฏิบัติการขายและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกี่ยวกับลั กษณะของธุรกิจค าปลีกรานอาหารและภัตตาคาร การจัดเตรียมสินคา
การจั ดร านค า การขายและการจั ดกิ จกรรมส งเสริ มการขาย การจั ดเตรี ยมอุ ปกรณ และสถานที่ ในธุ รกิ จ
คาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญในการขายและการสงเสริมการขาย
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2211-5705
ธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 5
*-*-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการสูญเสียสินคาและการปองกันการสูญเสีย
สินคาในธุรกิจคาปลีกงานรานอาหาร และภัตตาคาร
2. มีทักษะในการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคาในธุรกิจคาปลีกรานอาหาร และ
ภัตตาคาร
4. มีทัศนคติที่ดีตอ การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสูญสินคาและการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ปองกันและแกไขการสูญเสียสินคาตามหลักการและเทคนิคการปองกันและแกไขการสูญเสีย
ของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา ระบบการตรวจสอบ หลักการเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขการสูญเสียสินคา เทคนิคการสรางเสริมทักษะความชํานาญเกี่ยวกับการปองกัน
การสูญเสียสินคาของธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร
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สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2212-2001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2212-2002
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2212-2003
การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
2212-2004
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
2212-2005
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
2212-2006
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
2212-2007
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
2212-2008
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2212-2101
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2212-2102
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
2212-2103
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว
2212-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
2212-2105
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม
2212-2106
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2212-2107
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจคาปลีก
2212-2108
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
2212-2109
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
2212-2110
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
2212-2111
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
2212-2112
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2212-2113
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
2212-2114
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
2212-2115
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสนามบิน
2212-2116
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2212-2117
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
2212-2118
ภาษาจีน 1
2212-2119
ภาษาจีน 2

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
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2212-2120
2212-2121
2212-2122
2212-2123
2212-2124
2212-2125
2212-2126
2212-2127
2212-2128
2212-2129
2212-2130
2212-2131
2212-2132
2212-2133
2212-2134
2212-2135

ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาญี่ปุน 4
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2
ภาษาเกาหลี 3
ภาษาเกาหลี 4
ภาษามาเลย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาเขมร
ภาษาพมา
ภาษาฟลิปโน
ภาษาเวียดนาม
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2212-2001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญในการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลสวนตัวและสถานที่ทํางาน
3. นําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานดวยเครื่องมือตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ การสนทนาโตตอบ
การทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอมูลสวนตัว สถานที่ทํางาน การใหคําแนะนํา การขอขอมูล
การใหขอมูลทางธุรกิจ การนําเสนอขอมูลดวยภาพกราฟ แผนภูมิ การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น และการติดตอสื่อสารทางธุรกิจดวยชองทางตางๆ
2212-2002
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ
2. ทักษะในการสนทนาโตตอบทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสนทนาทางธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชภาษาในการสนทนาทางธุรกิจเบื้องตน
2. ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่
3. ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา และบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ การสนทนาตาม
สถานการณตางๆ ทางธุรกิจ การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ บุคคล สถานที่ สินคา และบริการ
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2212-2003
การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการ และเทคนิควิธีการอานเอกสารทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการอานเอกสารทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการอานเอกสารทางธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการอานเอกสารทางธุรกิจ
2. จับใจความและสรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อาน
3. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการอาน คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยค
การอานและการจับใจความสําคัญจากขอความและเรื่องราวทางธุรกิจ สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
2212-2004
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคพืน้ ฐานในการเขียนทาง
ธุรกิจ
2. มีทักษะในการเขียนเอกสารทางธุรกิจเบื้องตน
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาในการเขียนเอกสารตางๆ ทางธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใชในการเขียนเอกสาร
ทางธุรกิจ
2. เขียนบันทึกขอความ (Memos) ขอความทางโทรศัพท กําหนดการ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส
3. กรอกแบบฟอรมตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคพื้นฐานในการเขียนเอกสารทาง
ธุรกิจเบื้องตน การเขียนบันทึกขอความ (Memos) ขอความทางโทรศัพท กําหนดการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส
และการกรอกแบบฟอรมเอกสารตางๆ
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2212-2005
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชภาษาในงานสํานักงาน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการปฏิบัติงานสํานักงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสํานวนที่ใชในงานสํานักงาน
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับสินคา บริการ งานที่ปฏิบัติ และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
3. พูดโตตอบ ฝากและรับขอความทางโทรศัพท
4. เขียนประกาศและบันทึกขอมูลที่ใชในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานสํานักงาน การตอนรับผูมาติดตอ การให
ขอมูลเกี่ยวกับสินคา บริการ งานที่ปฏิบัติ และอุปกรณเครือ่ งใชสํานักงาน การนัดหมาย การพูดโตตอบ
การฝากและการรับขอความทางโทรศัพท การเขียนประกาศ และการบันทึกขอมูลที่ใชในงานธุรกิจ
2212-2006
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
2 - 2 -3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในการนําเสนอ
2. มีทักษะในการใชภาษาในการนําเสนอขอมูล
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําเสนอขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาในการนําเสนอ
2. พูดนําเสนอขอมูล จากภาพ กราฟ แผนภูมิ
3. นําเสนอขอมูลในรูปสื่อสิ่งพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และรูปประโยคที่ใชในการนําเสนอ การพูดนําเสนอ
ขอมูลจากภาพ กราฟ แผนภูมิ การนําเสนอขอมูลในรูปสื่อสิ่งพิมพ ประกาศ แผนพับ ปายนิทรรศการ
การตอบขอซักถาม การอธิบายขยายความตามขั้นตอน และการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ
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2212-2007
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในการสมัครงาน
2. มีทักษะการใชภาษาในการสมัครงาน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสมัครงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนในการสมัครงาน
2. สรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน
3. เขียนประวัติสว นตัว จดหมายสมัครงานและกรอกใบสมัครงาน
4. แนะนําตัวและตอบขอซักถามในการสัมภาษณงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และรูปประโยคที่ใชในการสมัครงาน การสรุปใจความ
สําคัญเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัตสิ วนตัว การกรอกใบ
สมัครงาน และการสัมภาษณงาน
2212-2008
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจคําศัพท สํานวนทีใ่ ชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะภาษาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เห็นความสําคัญของภาษาที่ใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่เกีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สืบคนขอมูลจากสื่อออนไลน
3. อานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคน
4. โตตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเครือขายสังคม (Social Network)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจาก
สื่อออนไลน การอานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคน การโตตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
และเครือขายสังคม (Social Network)
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2212-2101

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2212-2002 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสนทนาทางธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ
2. โตตอบในสถานการณซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. ติดตอธุรกิจดวยชองทางตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ การสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ การซื้อขายสินคา การตอรองราคา การใหบริการดานขอมูล การนัด
หมาย การใหคําแนะนําสินคาและบริการ และการติดตอธุรกิจดวยชองทางตางๆ

2212-2102

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2212-2004 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจรูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการเขียนเอกสารทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอวา จดหมายขอบคุณ และจดหมายขอโทษ
3. เขียนบันทึกขอความทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจจดหมาย
สอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายสั่งจาย จดหมายตอวา จดหมายขอบคุณ จดหมายขอโทษ และบันทึกขอความทางธุรกิจ
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2212-2103
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานทองเทีย่ ว
2. มีทักษะในการใชภาษาในงานทองเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาในงานทองเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในงานทองเทีย่ ว
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑพนื้ เมือง อาหาร และที่พัก
3. จัดทําเอกสารการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและกําหนดการเดินทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑพื้นเมือง อาหาร และที่พัก การใหขอเสนอแนะดานบริการการทองเที่ยว
การจัดทํากําหนดการเดินทาง แผนพับ และเอกสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ
2212-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานมัคคุเทศก
2. มีทักษะในการใชภาษาในงานมัคคุเทศก
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานมัคคุเทศก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่เกีย่ วของกับงานมัคคุเทศก
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับการเดินทาง แหลงทองเทีย่ ว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของที่ระลึก
และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. กรอกแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดกําหนดการเดินทาง การใหขอมูลในสวน
ที่เกี่ยวของกับเสนทางการเดินทาง อาหาร ที่พัก แหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
สถานที่จําหนายของที่ระลึก การแลกเปลีย่ นเงินตรา การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวและการกรอก
แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
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2212-2105
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานบริการโรงแรม
2. มีทักษะการใชภาษาในงานบริการโรงแรม
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในงานบริการโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนในสวนที่เกี่ยวของกับการโรงแรม
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับการบริการหองพัก อาหารและเครื่องดืม่ และการบริการอื่น ๆ ของโรงแรม
3. กรอกแบบฟอรมที่ใชในงานโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนรับแขกที่มาพักในโรงแรม การสํารองหองพัก การใหขอมูล
เกี่ยวกับหองพัก การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการอื่น ๆ ของโรงแรม การติดตอโรงแรมดวย
ชองทางตางๆ และการกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานโรงแรม
2212-2106
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
2. มีทักษะในการใชภาษาในงานบริการอาหารและเครื่องดืม่
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณที่ใชบนโตะอาหาร
3. สนทนาในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. เขียนรายการอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคําศัพท สํานวนในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การใหขอมูล
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณที่ใชบนโตะอาหาร การตอนรับลูกคา การเขียนรายการอาหาร การสั่ง
อาหาร การใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการกับขอรองเรียนตางๆ การใหบริการและ
ใหขอมูลอื่น ๆ ในรานอาหาร
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2212-2107
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจคาปลีก
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในธุรกิจคาปลีก
2. มีทักษะในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในธุรกิจคาปลีก
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาในการการปฏิบัติงานเกีย่ วกับธุรกิจคาปลีก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจคาปลีก
2. สนทนาในสถานการณตางๆ เกี่ยวกับการขาย
3. นําเสนอผลิตภัณฑและบริการในธุรกิจคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน คําศัพทและสํานวนทีใ่ ชในธุรกิจคาปลีกแตละ
ประเภท แผนกตางๆของธุรกิจคาปลีก การสนทนาในสถานการณตางๆ เกี่ยวกับการขาย และการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการในธุรกิจคาปลีก
2212-2108
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชสําหรับพนักงานขาย
2. มีทักษะการใชภาษาในงานการขาย
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในงานการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการขายสินคาและบริการ
2. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ
3. กรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชภาษาในการตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
การตอรองราคา การแนะนําและสาธิตการใชสินคา การรับคืนและเปลี่ยนสินคา การรองเรียนจากลูกคา
และการกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ
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2212-2109
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารในงานเลขานุการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาในงานเลขานุการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในสํานักงาน
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับสัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ และตาราง
3. เขียนบันทึกขอความ และจดหมายโตตอบทางธุรกิจ
4. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่ไดฟงและอาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในสํานักงาน การใหขอมูลจากสัญลักษณ กราฟ
แผนภูมิ และตาราง การปฏิบัติตามคําแนะนําและคูมือเกีย่ วกับอุปกรณ/เทคโนโลยีสํานักงาน การเขียน
บันทึกขอความ การเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจ การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟง จากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2212-2110
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการสนทนาในงานเลขานุการ
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาในงานเลขานุการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับองคกร หนวยงาน
3. สนทนาในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชภาษาในการตอนรับผูมาติดตอ การใหขอมูลของสถานประกอบการ
หนวยงาน การนัดหมาย การยกเลิกการนัดหมาย การพูดโทรศัพท การรายงานขอมูลขาวสาร การติดตอ
สื่อสารกับผูรวมงาน และการสนทนาในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ
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2212-2111
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีทักษะในการใชภาษาในงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในงานธุรกิจสถานพยาบาล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. สอบถามและบันทึกประวัตผิ ูใชบริการในงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของในงานธุรกิจสถานพยาบาล
4. ใหขอมูลเกีย่ วกับบริการตางๆ ในสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคําศัพทเทคนิค สํานวนทีใ่ ชในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
การทักทาย การตอนรับ การสอบถามประวัติ การบันทึกขอมูล การใหคําแนะนําเกีย่ วกับสุขภาพและยา
การใหขอมูลเกี่ยวกับบริการตางๆ ในสถานพยาบาล
2212-2112
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนา และการปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจสถานพยาบาล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. นัดหมาย สนทนาทางโทรศัพท ติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน ในงานธุรกิจสถานพยาบาล
4. รายงานขอมูลขาวสารในงานธุรกิจสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับการตอนรับ การสอบถามขอมูล การใหขอมูล การให
คําแนะนํา การนัดหมาย การยกเลิกการนัดหมาย การพูดโทรศัพท การรายงานขอมูลขาวสาร และ
การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน ในงานธุรกิจสถานพยาบาล
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2212-2113
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน เขียนที่ใชในงานประชาสัมพันธ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาเพือ่ การประชาสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ
2. นําเสนอขอมูลในการแถลงขาว หรือการใหสัมภาษณ
3. เขียนประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ
4. สรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชภาษาในการพูดนําเสนอขอมูล การแถลงขาว การใหสัมภาษณ
การเขียนเพื่อประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ ใบปลิว แผนพับ ปายประกาศ คําเตือน เอกสารแนะนํา การอาน
และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ
2212-2114
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการใชภาษาในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาเพื่องานคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติตามคําสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. โตตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเครือขายสังคม (Social Network)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน โครงสรางที่ใชกับการปฏิบัติงาคอมพิวเตอร และที่
เกี่ยวของกับคําสั่ง โปรแกรม ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การโตตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
และเครือขายสังคม (Social Network)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

250
2212-2115
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสนามบิน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานสนามบิน
2. มีทักษะการใชภาษาในงานสนามบิน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานสนามบิน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในงานสนามบิน
2. ใหขอมูลที่เกีย่ วกับธุรกิจการบิน
3. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานและบริการตางๆ ในสนามบิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชภาษาในการใหบริการและใหขอมูลแกผูโดยสารและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
เที่ยวบิน การสํารองและจําหนายตัว๋ การเช็คอิน (Check-in) หนวยงานและบริการตางๆ ในสนามบิน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ระบบรักษาความปลอดภัย การประสานงานสายการบิน การรับ
ฝากสัมภาระ การรับแจงของหายและของที่พบ (Lost and Found) และการเดินทางระหวางสนามบินกับ
สถานที่ตางๆ
2212-2116
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเทคนิควิธีการอานหนังสือพิมพ
2. มีทักษะในการอานหนังสือพิมพ
3. เห็นความสําคัญของการอานหนังสือพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการอานหนังสือพิมพ
2. สรุปใจความสําคัญและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการอานหนังสือพิมพเพื่อความเขาใจ การจับประเด็นสําคัญ
การตีความ การวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากเรื่องที่อาน และการตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
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2212-2117
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
1–2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการทําโครงงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษา จัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษา จัดทําโครงงานธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจในงานอาชีพ
2. นําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการจัดทําโครงงานธุรกิจ การใชภาษาใน
การจัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ การวางแผนงาน การเขียนโครงราง (Outline)
การจดบันทึกและรวบรวมขอมูล การนําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ
2212-2118
ภาษาจีน 1
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. ห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง
2212-2119

ภาษาจีน 2
วิชาบังคับกอน : 2212-2201 ภาษาจีน 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท และไวยากรณทซี่ ับซอนขึ้น
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผลและคําแนะนํา
3. อานประโยคและขอความ
4. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณที่ซบั ซอนขึ้น การสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล การใหคําแนะนํา การใหขอมูล การอานและ
การเขียนประโยคและขอความ
2212-2120

ภาษาจีน 3
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2212-2202 ภาษาจีน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท สํานวนและไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น
2. แสดงความรูสกึ และความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ าน
3. สรุปความจากเรื่องที่อาน
4. เขียนขอความและเรื่องราว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น การใชภาษาใน
การแสดงความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากเรื่องที่อา น การเขียนขอความและเรือ่ งราว

2212-2121

ภาษาจีน 4
วิชาบังคับกอน : 2212-2203 ภาษาจีน 3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการสื่อสารในงานธุรกิจ
3. ห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท สํานวนและไวยากรณที่ใชในงานธุรกิจ
2. สนทนาในสถานการณซื้อขายสินคาและบริการ
3. อานเอกสารทางธุรกิจ
4. เขียนจดหมายธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขายและ
ตอรองราคา การสอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสารทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัติสวนตัว และการสัมภาษณงาน
2212-2122
ภาษาญีป่ ุน 1
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง
2212-2123

ภาษาญีป่ ุน 2
วิชาบังคับกอน : 2212-2301 ภาษาญี่ปุน 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท และไวยากรณทซี่ ับซอนขึ้น
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผลและคําแนะนํา
3. อานประโยคและขอความ
4. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณที่ซบั ซอนขึ้น การสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล การใหคําแนะนํา การใหขอมูลการอานและ
การเขียนประโยคและขอความ
2212-2124

ภาษาญีป่ ุน 3
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2212-2302 ภาษาญี่ปุน 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท สํานวนและไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น
2. แสดงความรูสกึ และความคิดเห็น
3. สรุปความจากเรื่องที่อาน
4. เขียนขอความและเรื่องราว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น การแสดง
ความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปใจความจากเรื่องที่อาน การเขียนขอความและเรื่องราว

2212-2125

ภาษาญีป่ ุน 4
วิชาบังคับกอน : 2212-2303 ภาษาญี่ปุน 3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการสื่อสารงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท สํานวนและไวยากรณที่ใชในงานธุรกิจ
2. สนทนาในสถานการณซื้อขายสินคาและบริการ
3. อานเอกสารทางธุรกิจ
4. เขียนจดหมายธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขายและตอรองราคา
การสอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัตสิ วนตัว และการสัมภาษณงาน
2212-2126
ภาษาเกาหลี 1
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง
2212-2127

ภาษาเกาหลี 2
วิชาบังคับกอน : 2212-2401 ภาษาเกาหลี 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท และไวยากรณทซี่ ับซอนขึ้น
2. กลาวเชิญ ขออนุญาต ใหเหตุผลและคําแนะนํา
3. อานประโยคและขอความ
4. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณที่ซบั ซอนขึ้น การสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล การใหคําแนะนํา การใหขอมูลการอานและ
การเขียนประโยคและขอความ
2212-2128

ภาษาเกาหลี 3
2-2-3
วิชาบังคับกอน : 2212-2402 ภาษาเกาหลี 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท สํานวนและไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น
2. แสดงความรูสกึ และความคิดเห็น
3. สรุปความจากเรื่องที่อาน
4. เขียนขอความและเรื่องราว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น การแสดง
ความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปใจความจากเรื่องที่อาน การเขียนขอความและเรื่องราว
2212-2129

ภาษาเกาหลี 4
วิชาบังคับกอน : 2212-2403 ภาษาเกาหลี 3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการสื่อสารในงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวคําศัพท สํานวนและไวยากรณที่ใชในงานธุรกิจ
2. สนทนาในสถานการณซื้อขายสินคาและบริการ
3. อานเอกสารทางธุรกิจ
4. เขียนจดหมายธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขาย
และตอรองราคา การสอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสาร
ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัติสวนตัว และการสัมภาษณงาน
2212-2130
ภาษามาเลย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง
การสนทนาในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา
และการบอกทิศทาง
2212-2131
ภาษาอินโดนีเซีย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง
การสนทนาในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา
และการบอกทิศทาง
2212-2132
ภาษาเขมร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. ห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง
การสนทนาในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา
และการบอกทิศทาง
2212-2133
ภาษาพมา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง
การสนทนาในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา
และการบอกทิศทาง
2212-2134
ภาษาฟลิปโน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง
การสนทนาในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา
และการบอกทิศทาง
2212-2135
ภาษาเวียดนาม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณเบื้องตน
2. ทักทาย แนะนําตนเอง กลาวขอบคุณ ขอโทษ บอกเวลา และบอกทิศทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน ประโยคและไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการบัญชี
2201 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาการตลาด
2202 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาการเลขานุการ
2203 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2204 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
2209 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
2210 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
2211 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
2212 - 800X วิชาฝกงาน

*-*-X

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

262

ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

22XX-800X
วิชาฝกงาน
*-*-X
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดย
ผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการบัญชี
2201 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาการตลาด
2202 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาการเลขานุการ
2203 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2204 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
2209 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
2210 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
2211 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
2212 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

22XX-850X
วิชาโครงการ
*-*-X
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนา
งานที่ใชความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือ
กลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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สาขาวิชาการตลาด
2202-9001
2202-9002
2202-9003
2202-9004
2202-9005

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
การประชาสัมพันธ
การตลาดเชิงจริยธรรม
การบริหารเวลา
สภาวการณทางการตลาด
การรวมกลุมทางการคา

1-2-2
2-0-2
3-0-3
3-0-3
3-0–3

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
2210-9001
มนุษยสัมพันธ
2210-9002
จิตวิทยาเพื่องานอาชีพ
2210-9003
ชุมชนสัมพันธ
2210-9004
การทําโพลเบือ้ งตน
2210-9005
การประชาสัมพันธองคกร
2210-9006
การสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพ

2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
2211-9001
สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพธุรกิจคาปลีก

1–0-1

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
2000-9205
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9207
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9208
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
2000-9209
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 1
2000-9211
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 2
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9213
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

266
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221
2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 2

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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สาขาวิชาการตลาด

2202-9001
การประชาสัมพันธ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประชาสัมพันธ
2. เขาใจคุณสมบัติและจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ
3. มีทักษะในการวางแผนและประชาสัมพันธงานการขาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประชาสัมพันธ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ
3. วางแผนและประชาสัมพันธงานการขายตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และบทบาทของการประชาสัมพันธ การวางแผนประชาสัมพันธ
งบประมาณการประชาสั มพั นธ คุณสมบัติและจรรยาบรรณนั กประชาสัมพัน ธ สื่อการประชาสัมพัน ธ
สื่อมวลชนสัมพันธ การวัดผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ
2202-9002
การตลาดเชิงจริยธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกลยุทธการตลาดเชิงจริยธรรม
2. เขาใจการดําเนินงานการตลาดเชิงจริยธรรม
3. วางแผนการตลาดเชิงจริยธรรม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและความเสียสละ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และกลยุทธการตลาดเชิงจริยธรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานการตลาดเชิงจริยธรรม
3. วางแผนการตลาดเชิงจริยธรรมตามหลักการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลในงานการตลาด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บหลั ก การตลาดเชิ ง จริยธรรม ประโยชน แ ละลั ก ษณะของการตลาดเชิง จริ ยธรรม
กลยุทธก ารตลาดเชิ ง จริ ยธรรม หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและหลั กธรรมาภิบาลกั บการตลาด
เชิงจริยธรรม
2202-9003
การบริหารเวลา
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารเวลา
2. มีทักษะเกีย่ วกับการวิเคราะหและวางแผนการบริหารเวลา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยการตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
และการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารเวลา
2. วิเคราะหและวางแผนบริหารเวลาตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารเวลา การวิเคราะหเวลา การวางแผนบริหารเวลา การจัดลําดับงาน
เทคนิคการบริหารเวลาในงานขาย การควบคุมและประเมินผลการบริหารเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารเวลา
2202-9004
สถานการณทางการตลาด
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจสถานการณดานประชากรศาสตรสังคมและวัฒนธรรม กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ การแขงขันและผูม ีสวน
ไดสวนเสียทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานทางการตลาด
2. วิเคราะหสถานการณที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความสนใจใฝรู ความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสถานการณดานประชากรศาสตร สังคมและวัฒนธรรมกฎหมายและ
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ
การแขงขันและผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานทางการตลาด
2. วิเคราะหสถานการณที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานทางการตลาดตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณทางการตลาดดานประชากรศาสตร สังคมและวัฒนธรรม กฎหมายและ
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ การแขงขันทาง
ธุรกิจ ผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ แนวโนมและผลกระทบตอการดําเนินงานทางการตลาด
2202-9005
การรวมกลุมทางการคา
3-0-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมทางการคา ยุทธศาสตรการรวมกลุมทางการคาขอตกลงทาง
การคา มาตรการกีดกันทางการคาและแนวโนมการคาในกลุมการคาโลก
2. วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของการรวมกลุมทางการคาและแนวโนมการคาในกลุมการคาโลก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยการทํางานเปนทีม ภาวะผูน ํา ความสามัคคีและ
ความมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมทางการคา ยุทธศาสตรการรวมกลุมทางการคาขอตกลง
ทางการคา มาตรการกีดกันทางการคาและแนวโนมการคาในกลุมการคาโลก
2. วิเคราะหโอกาส อุปสรรคของการรวมกลุมทางการคา และแนวโนมการคาในกลุมการคาโลก
ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุมทางการคา วัตถุประสงคและประโยชนของการรวมกลุมทางการคา
ประเภทของการรวมกลุมทางการคา ยุทธศาสตรการรวมกลุมทางการคา ขอตกลงและมาตรการการกีดกัน
ทางการคา โอกาสและอุปสรรคของการรวมกลุม ทางการคา และแนวโนมการคาในกลุมการคาโลก
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สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

2210-9001
มนุษยสัมพันธ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการการสรางมนุษยสัมพันธ
2. ปรับตนเองใหทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธตามหลักการสรางมนุษยสัมพันธ
2. สรางและพัฒนามนุษยสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชมนุษยสัมพันธในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกั บหลั กการสรางมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีบุคลิกภาพ การสํารวจตน
การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ ศิ ล ปะการสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ศิ ล ปะการทํ า ให ผู อื่ น ชื่ น ชอบ และการสร า ง
มนุษยสัมพันธในงานอาชีพ
2210-9002
จิตวิทยาเพื่องานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา
2. มีทักษะในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่องานอาชีพตามหลักการจิตวิทยา
2. ปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมตามหลักการจิตวิทยา
3. ประยุกตใชจิตวิทยาในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและความเปนมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู
การเรียนรู การจํา การคิด และการตัดสินใจของมนุษย แรงผลักดันทางดานพฤติกรรมของมนุษย จิตวิทยา
กับชีวิตประจําวัน จิตวิทยาในการทํางาน และจิตวิทยาทางสังคม
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2210-9003
ชุมชนสัมพันธ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจในหลักการชุมชนสัมพันธ
2. มีทักษะในการสรางความสัมพันธกับชุมชน
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธตามหลักการและกระบวนการ
2. วิเคราะหชุมชนและจัดทําฐานขอมูลชุมชนตามขั้นตอนและวิธีการ
3. จัดกิจกรรมและปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและการจัดการชุมชนสัมพันธ วิเคราะห
ชุมชนและจัดทําฐานขอมูลชุมชน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ การสื่อสารกับชุมชน ขั้นตอนการสรางชุมชน
สัมพันธ และฝกปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ
2210-9004
การทําโพลเบื้องตน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจในหลักการทําโพล
2. มีทักษะในการทําโพล
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการทําโพล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการทําโพลตามหลักการและวิธีการทําโพล
2. จัดทําโพลตามวิธีการเพื่อใชในงานประชาสัมพันธ
3. ประเมินผลและรายงานผลการทําโพลตามขั้นตอนการทําโพล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ประโยชน รูปแบบ ขั้นตอน
ระเบียบวิธีการสรางและทําโพล การประเมินผล รายงานผลการทําโพล และฝกปฏิบัติการทําโพล
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2210- 9005
การประชาสัมพันธองคกร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการประชาสัมพันธขององคกร
2. มีทักษะในการประชาสัมพันธองคกร
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการประชาสัมพันธองคกร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธองคกรตามหลักการและวิธีการประชาสัมพันธองคกร
2. ประชาสัมพันธองคกรตามหลักการและวิธีการประชาสัมพันธองคกร
3. ประยุกตใชการประชาสัมพันธองคกรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การประชาสั ม พั น ธ อ งค ก ร ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภท
นโยบาย แผนงาน/ โครงการ โครงสร า งขององค ก ร การประชาสั ม พั น ธ อ งค ก ร และฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน
ประชาสัมพันธองคกร
2210-9006
การสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพ
2. มีทักษะในการสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพ
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลเพื่องานอาชีพตามหลักการและกระบวนการวิจยั
2. สํารวจขอมูลเพื่อใชในงานอาชีพตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจยั
3. รายงานขอมูลการสํารวจในงานอาชีพตามหลักการและวิธีการวิจัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจขอมูลในงานอาชีพ ประเภทของขอมูล ขั้นตอนการสํารวจ
ขอมูล เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ รายงานผลการสํารวจ และฝกปฏิบัติการสํารวจขอมูลเพื่อใชในงานอาชีพ
ตามหลักการ กระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัย
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สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
2211–9001
สัมมนาการปฏิบัตงิ านวิชาชีพธุรกิจคาปลีก
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการศึกษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพดานธุรกิจคาปลีก
2. ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพดานธุรกิจคาปลีกตามหลักการและวิธีการที่เปนสากล
3. มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพดานธุรกิจคาปลีก
2. จัดทํารายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณประกอบการสัมมนาวิชาชีพดานธุรกิจคาปลีกตามหลักสากล
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและดําเนินการเกี่ยวกับ การศึกษาคนควา และเลือกหัวขอสัมมนาการปฏิบัติงานดานธุรกิจ
คาปลีก การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และ
การใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ (การจัดรายวิชาควรจัดเปน 2 ชวงเวลา กลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา เวลารวมไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ในภาคสุดทายของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
โดยกลุมผูเรียนเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพธุรกิจคาปลีกที่ไดปฏิบัติงาน)
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อซอมเสริมการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางภาษา
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานของการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงการอานคํา ประโยค ขอความจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว
3. อานออกเสียงคํา ขอความและประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนคํา ประโยค สะกดคําตามหลักการเขียนและโครงสรางทางภาษา
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวย
ตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การอานออกเสียงคํา ประโยคและขอความตามหลักการอาน
ออกเสียง การสะกดคํา การเขียนรูปประโยคตามโครงสรางภาษา การสนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว
การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงการเรียนรูและติดตอสื่อสาร
2. เพือ่ ใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชอินเตอรเน็ตเบื้องตนในการสืบคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลโดยใชคําสําคัญ (keyword)
3. อานคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. อาน รับและสงสารทางอินเตอรเน็ต
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชอินเตอรเน็ต ใช Web browser, Search engines อานคําสั่งและปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ ปรากฏบนหน า จอ การสื บคน ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ สนใจและเรื่ องทางวิช าชี พโดยใชคําสํ าคัญ
(keyword) เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน อานและสรุปขอมูล
สําคัญจากเรื่องที่อานจาก
เว็บไซด เลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และแสดง
หลักฐานการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในการสมัครงาน
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องในสถานการณเกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณงานจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบสัมภาษณงาน
3. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกขอมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนการหางานและสมัครงานและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ พรอม
แสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดูเรื่องสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณงาน พูดโตตอบ
สัมภาษณงาน การอานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมตางๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษโดยใช ก ระบวนการโครงงาน
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเรื่องที่สนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุมหรือรายบุคคล
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวขอที่สนใจเปนรายบุคคลและหรือรายกลุม การฝกฟง พูด อาน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน
การกําหนดจุดประสงค การคนควา รวบรวมขอมูล การใหขอมูลยอนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษา
คนควา การนําเสนอผลงานและหรือการจัดแสดงผลงานในรูปแบบการจัดบอรด การบรรยาย การสาธิต
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาขอมูลจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9205
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชคําศัพทเทคนิคเพื่อใชสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานอาชีพจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องหรือขอความที่มีคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนใหขอมูลสั้น ๆ ในการปฏิบัติงานโดยใชคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
4. นําเสนอ สาธิตการปฏิบัติงานในการฝกงานที่ใชศัพทเทคนิค
5. สืบคนคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน และเขียนการใชคําศัพทเทคนิคในการปฏิบัติงานอาชีพ การออก
เสียงและความหมายของคําศัพทเทคนิคตามหลักการอานออกเสียง การเชื่อมโยงความรูทางวิชาชีพกับ
บทอานที่มีคําศัพทเทคนิคและเขียนถายโอนเปนขอความงาย ๆ การคนควาและรวบรวมคําศัพทเทคนิค
มาใชในการนําเสนอหรือสาธิตการปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ
คําศัพทในงานอาชีพจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย นสั ท อั ก ษรภาษาจี น การอ า นออกเสี ย งคํ า และประโยค
การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องตน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึน้
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช คํ า ศั พ ท สํ า นวน การอ า นข อ ความ เรื่ อ งสั้ น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ อ งต น การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน
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2000-9208
ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาญี่ปุน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เ กี่ย วกั บ การฟง พูด อา น เขีย นสัทอั ก ษรภาษาญี่ ปุน การอ านออกเสี ย งคําและประโยค
การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คา
ตากานะ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
2000-9209

ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9208 ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณทใี่ ชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง และขอความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การเขียนอักษรคันจิ
พื้นฐานประมาณ 30 ตัวอักษร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน
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2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9201 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณทใี่ ชในชีวิตประจําวัน
3. อาน ขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศั พ ท สํา นวนภาษา การอ า นข อ ความและเรื่อ งสั้น ๆ การเขี ย นรูป ประโยคเบื้องต น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

280
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง ขอความงาย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พูด อา นและเขี ย นภาษาบาฮาซาอิน โดนี เซี ย ในสถานการณ ต าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบ ในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนา ภาษาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวน การอานคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซาอินโดนีเซีย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย นภาษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย สถานการณ ต า ง ๆ
ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และ
การศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9216
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาพมาตามหลักการออกเสียงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณการตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรพมา การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพมา
2000-9217

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9216 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

283
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพมา
2000-9218
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเขมรจากสือ่ โสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนคําและประโยค การออกเสียง การสนทนา สํานวนภาษา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

284
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9220 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย นภาษาบาฮาซามลายู ต ามสถานการณ ต า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่ อ ให ต ระหนั ก และเห็ น ประโยชน ข องการใช ภ าษาบาฮาซามลายู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และ
การศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น ภาษาบาฮาซามลายู ต ามสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่ อ ให ต ระหนั ก และเห็ น ประโยชน ข องการใช ภ าษาบาฮาซามลายู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และ
การศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศั พ ทสํา นวนภาษา การอ า นขอ ความและเรื่อ งสั้ น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ องต น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฟลิปโนจากสือ่ โสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟลปิ โน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาภาษาสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวน การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟลิปโน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9225

ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9224 ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักโครงสรางภาษาฟลิปโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซีย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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2000-9227

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9226 ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศั พ ท สํา นวนภาษา การอา นขอ ความและเรื่องสั้ น ๆ การเขี ย นรูป ประโยคเบื้องต น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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2000-9229

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2000-200X
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทาง
ลูกเสือและมีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการทํ า งานด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง ผู อื่ น และสั ง คม มี วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณ กฎและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต า ง ๆ ของลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ
การปฏิ บั ติ ต นตามคํ า ปฏิ ญ าณ กฎ ระเบี ยบวิ นั ยของลู กเสื อวิ สามั ญ กิ จกรรมทั กษะทางลู กเสื อ การใช
กระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองคการวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและ
การเปนผูนํา ผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
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