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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

 

2. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ  ปฏิบัติได
จริงและ เขาใจชีวิต 

 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ 
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยุกตใชในงานอาชีพ สอด คลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพ่ือใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ

และการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสราง
งานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปน
กําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

 
 
1. การเรียนการสอน 
 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถถายโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรู
และประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน  
คาบละ 60 นาที  (1 ช่ัวโมง) 
  2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชา/สาขาวิชาที่
กําหนด ประมาณ  3  ป 
 
3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต การ
คิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20 ช่ัวโมง มีคา 1 
หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน   
กําหนด 2 - 3  ชั่วโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง    มีคา 1 หนวยกิต 
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  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอย
กวา 40 ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกจิกรรมเสริมหลักสตูร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้นๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน 
    งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 
 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง  
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. การเขาเรียน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  7.1 พ้ืนฐานความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา 
  7.2 คุณสมบัติ  
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ  
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
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10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม 
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตครบตามโครงสรางของหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามทีก่าํหนด 
  10 .5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 
11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพ่ิมเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชั่วโมง)

ลําดับท่ีวิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน  ๆ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

ลําดับท่ีวิชา 01-19 วิชาสามญัท่ัวไป
ลําดับท่ีวิชา 20-99 วิชาสามญัพื้นฐานวิชาชีพ

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ

02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X ........................
20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 2 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน(รวมสาขาวิชา)

3 2 X X 01 สาขาวชิา.............................. 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
02 สาขาวชิา.............................. 10 วิชาชีพพื้นฐาน
03 สาขาวชิา.............................. 20 วิชาชีพสาขาวิชา
04 สาขาวชิา............................. 21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน

40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
หลักสูตร

ปวส.

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

ประเภทวิชา

รหัสหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อวิชา หนวยกิต

 



 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสราง 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
สาขาวิชาการบัญชี 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา   สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพบัญชี
ใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะในวิชาชีพบัญชีไปประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน  หรืออาชีพอิสระอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหสามารถวิเคราะห  วางแผนการปฏิบัติงาน  และแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล  
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 

5. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพือ่ปลกูฝงใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีจิตสํานึกที่ดีตอองคกร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 เขาใจหลักเกณฑและกระบวนการของงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง  งานบัญชีชั้นสูง  

งานบัญชีตนทุน  งานตรวจสอบภาพใน   
7 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง  งานบัญชีตนทุน  

งานตรวจสอบภายใน   
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  ไมนอยกวา  85   หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 

                              

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ  ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

  รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

  

        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3201 – 2001  การบัญชีชั้นกลาง  1 3 (4) 
3201 – 2002  การบัญชีชั้นกลาง  2 3 (4) 
3201 – 2003  การบัญชีตนทุน  1 3 (4) 
3201 – 2004  การบัญชีตนทุน  2 3 (4) 
3201 – 2005  การบัญชีชั้นสูง  1 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3201 – 2006  การบัญชีชั้นสูง  2 3 (4) 
3201 – 2007 การบัญชีภาษีอากร 3 (3) 
3201 – 2008  การตรวจสอบภายใน 3 (3) 
3201 – 2009  การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 (3) 
3201 – 2010  ระบบบัญชี 3 (3) 
3201 – 2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 3 (3) 
3201 – 2012  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3 (3) 
3201 – 2013  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (4) 
3201 – 2014  การสอบบัญชี 3 (3) 
3201 – 2015  การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (3) 
3201 – 2016  การบัญชีรัฐบาล 3 (3) 
3201 – 2017 การบัญชีธนาคาร 3 (3) 
3201 – 2018  การบัญชีบริหาร 3 (3) 
3201 – 2019  การบริหารสนิคาคงคลัง 3 (3) 
3201 – 2020  การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน 3 (3) 
3201 – 2021  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3) 
3201 – 2022 การบัญชีธุรกจิโรงแรม 3 (3) 
3201 – 2023  การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3) 
3201 – 2024  การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล 3 (3) 
3201 – 4001 การบัญชี  1 * (*) 
3201 – 4002  การบัญชี  2 * (*) 
3201 – 4003  การบัญชี  3 * (*) 
3201 – 4004  การบัญชี  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการตลาด 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพ่ือพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพการตลาดใหเจริญกาวหนา 
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในดานการเปนพนักงานการตลาด   พนักงานขาย   พนักงานจัดซื้อ  

พนักงานวิจัยและสถิติ  พนักงานวิจัยและสถิติ  และเปนผูประกอบการธุรกิจ  สามารถบริหารงานดาน
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงการตลาดระบบเครือขายสื่อสาร 
5. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   ปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหทันตอ

สถานการณ  สํานึกในจรรยาบรรณและหนาท่ีความรับผิดชอบตอสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 วางแผนงานและกําหนดกลยุทธ 
7 วิเคราะหตลาดและวิจัยเบ้ืองตน 
8 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานอาชีพ 
9 ปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานขายและประกอบอาชีพอิสระ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ      และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                         (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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  2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3202 – 2001  การจัดการขาย 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด 3 (3) 
3202 – 2003  กลยุทธการตลาด 3 (3) 
3202 – 2004  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด 3 (3) 
3202 – 2005  การสงเสริมการขาย 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3202 – 2006  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
3202 – 2007  การบริหารธรุกิจคาปลกีขนาดยอม 3 (3) 
3202 – 2008  การตลาดเพื่อการสงออก 3 (3) 
3202 – 2009  เทคนิคการนําเสนอ 3 (3) 
3202 – 2010  การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 3 (3) 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
3202 – 2012  ศิลปการขายชั้นสูง 3 (3) 
3202 – 2013  การสรางตราสินคา 3 (3) 
3202 – 2014  หลักการจัดการการกระจายสินคา 3 (3) 
3202 – 2015  บริหารการขายตรง 3 (3) 
3202 – 2016  การบริหารการตลาด 3 (3) 
3202 – 2017  การตลาดทางตรง 3 (3) 
3202 – 2018  การบริหารการจัดจําหนาย 3 (3) 
3202 – 2019  การบริหารการคาปลีก 3 (3) 
3202 – 2020  การคาสง 3 (3) 
3202 – 2021  ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม 3 (3) 
3202 – 2022  นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3 (3) 
3202 – 2023 การสื่อสารทางการตลาด 3 (3) 
3202 – 2024  การบริหารธรุกิจเครือขาย 3 (3) 
3202 – 2025  ความรูเกี่ยวกับสินคา 3 (3) 
3202 – 2026  การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3 (3) 
3202 – 2027  การตลาดสินคาเกษตร 3 (3) 
3202 – 4001  การตลาด  1 * (*) 
3202 – 4002  การตลาด  2 * (*) 
3202 – 4003  การตลาด  3 * (*) 
3202 – 4004  การตลาด  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร   นําไปใชในการคนควา   เพื่อพัฒนาตนเอง   และวิชาชีพการเลขานุการให
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหทราบหลักการทํางาน  บทบาท  หนาที่ในวิชาชีพเลขานุการ 
4. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในงานเลขานุการ 
5. มีศิลปะในการติดตอสื่อสารใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตอง 
6. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเลขานุการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพที่ดี  สามารถประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
8. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเลขานุการ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการบริหาร 
7 ปฏิบัติงานสํานักงานและงานวงจรเอกสาร 
8 ปฏิบัติงานจัดประชุมสัมมนา 
9 พิมพงานขั้นผลิตและผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
10 ใชเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมในการปฏิบัติงาน 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการเลขานุการ     จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ      และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                      (13 หนวยกิต) 
                      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

32

 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3203 – 2001  เลขานุการบริหาร 3 (3) 
3203 – 2002  งานพิมพดีดประยุกต 3 (4) 
3203 – 2003  การใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ 3 (5) 
3203 – 2004  เลขานุการกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (4) 
3203 – 2005  การบริหารงานเอกสาร 3 (3) 
3203 – 2006  การพัฒนางานสํานักงาน 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3203 – 2007  เทคนิคการบันทึกและถอดขอความ 3 (3) 
3203 – 2008  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (4) 
3212 – 2107  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2 (3) 
3203 – 2009 การผลิตเอกสาร 3 (4) 
3203 – 2010  พิมพดีดขั้นผลิตดวยคอมพิวเตอร 3 (4) 
3203 – 2011  การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ 3 (4) 
3203 – 2012  เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3) 
3203 – 2013  การสื่อสารธุรกิจไทย 3 (3) 
3203 – 2014  เทคนิคการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3212 – 2006  ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน  3 (4) 
3204 – 2301  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ   2 (3) 
3207 – 2009  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 (3) 
3203 – 4001  การเลขานุการ  1 * (*) 
3203 – 4002  การเลขานุการ  2 * (*) 
3203 – 4003  การเลขานุการ  3 * (*) 
3203 – 4004  การเลขานุการ  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ

มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงตอ
สัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3403 – 6001  โครงการ 4 (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรให
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะห  วางแผนการปฏิบัติงานและแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล 
5. เพื่อใหมีทักษะในการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือใหมีเจตคติและคานิยมท่ีเหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรมในงานดานคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 
7 ออกแบบระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
8 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
9 วางแผนและวิเคราะหระบบสารสนเทศ 

 
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาโปรแกรม 
10 เขียนโปรแกรมภาษาในงานธุรกจิ 
11 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 
 
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
10 ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ 
11 วางแผนและจัดการธุรกิจคาขายบนอินเตอรเน็ต 
 
มาตรฐานสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
10 ใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ 
11 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน 
 
มาตรฐานสาขางานคอมพิวเตอรกราฟฟก 
10 ออกแบบกราฟฟกเคลือ่นไหวดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
11 สรางซอฟตแวรส่ือประสมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
12 ใชโปรแกรมสรางภาพกราฟฟก  2  มิติ  และ  3  มิติ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                      1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                    (13  หนวยกิต) 
                      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

 1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2001  เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (4) 
3204 – 2002  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 3 (4) 
3204 – 2003  โครงสรางระบบคอมพิวเตอร 3 (4) 
3204 – 2004  ระบบปฏิบัติการ 3 (4) 
3204 – 2005  ระบบฐานขอมูล 3 (4) 
3204 – 2006  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2007  หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3 (4) 
3204 – 2008  การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 (4) 
3204 – 2009  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (4) 
3204 – 2010 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (4) 
3204 – 2011  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 3 (4) 
3204 – 2012  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (4) 
3204 – 2013  โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกจิ 3 (4) 
3204 – 2014  ปฏิบัติการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 3 (4) 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 

2.3.1  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2101  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3 (4) 
3204 – 2102  การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 (4) 
3204 – 2103  การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3 (4) 
3204 – 2104  การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 3 (4) 
3204 – 2105  การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 3 (4) 

 

2.3.2  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2201  การเขียนเว็บเพจดวยภาษา  HTML 3 (4) 
3204 – 2202  การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 3 (4) 
3204 – 2203  หลักการออกแบบเว็บเพจ 3 (4) 
3204 – 2204  การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 3 (4) 
3204 – 2205  การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (4) 
3204 – 2206  การใชโปรแกรมกราฟฟกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ 3 (4) 
3204 – 2207  การบริหารเว็บไซด 3 (4) 
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2.3.3  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2301  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 2 (3) 
3204 – 2302  การสื่อสารขอมูลในสํานักงาน 2 (3) 
3204 – 2303  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 2 (3) 
3204 – 2304  การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
3204 – 2305  การใชโปรแกรมเพื่องานเอกสาร 2 (3) 
3204 – 2306  การใชโปรแกรมเพือ่งานคํานวณ 2 (3) 
3204 – 2307  การใชโปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงาน

ธุรกิจ 
2 (3) 

3204 – 2308  เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร 2 (3) 
 

2.3.4  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2401  หลกัการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร

กราฟก 
3 (4) 

3204 – 2402  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกแอนนิเมช่ัน 3 (4) 
3204 – 2403  การใชโปรแกรมสือ่ประสม 3 (4) 
3204 – 2404  หลักการคอมพิวเตอรกราฟก 3 (4) 
3204 – 2405  การใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ 3 (4) 
3204 – 2406  การใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ 3 (4) 
3204 – 4001  คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 * (*) 
3204 – 4002  คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 * (*) 
3204 – 4003  คอมพิวเตอรธุรกิจ  3 * (*) 
3204 – 4004  คอมพิวเตอรธุรกิจ  4 * (*) 

    
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพการเงินและการ
ธนาคารใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการจัดการการเงิน  ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ 
4. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการและวิธีการดําเนินการของระบบธนาคาร 
5. เพื่อใหมีความรู  ทักษะ  และประสบการณ  สามารถปฏิบัติงานดานการเงินและการธนาคาร  

ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการเงินและการธนาคาร 
6. เพื่อพัฒนากิจนิสัยและวินัยในการทํางานใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   ความซื่อสัตยสุจริต        มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับผิดชอบในการทํางาน  และสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 จัดทําบัญชีการเงินการธนาคาร  งบการคลัง  และอธิบายเรื่องสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย  

การเงินระหวางประเทศ   
7 ทําการวิเคราะห  พิจารณาและตัดสินใจ  (Case  Study) 
8 ทําการวิเคราะห  สินทรัพยเสี่ยง  สภาพคลองทางการเงิน  และตัดสินใจเลือกรูปแบบสถาบัน

การเงินเพ่ือการดําเนินกิจการ 
9 ทําการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ 
10 ปฏิบัติงานการใชเครื่องใชสํานักงานดวยคอมพิวเตอรกับโปรแกรมสําเร็จรูปดวยการเงิน 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                      1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                    (13  หนวยกิต) 
                      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 
 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3205 – 2001  สถาบันการเงิน 3 (3) 
3205 – 2002  การเงินการธนาคาร 3 (3) 
3205 – 2003  การเงินธุรกิจ 3 (4) 
3205 – 2004  การวิเคราะหรายงานการเงิน 3 (4) 
3205 – 2005  หลักการลงทุน 3 (4) 
3205 – 2006  การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการเงิน 3 (4) 
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รหัสวิชา               ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3205 – 2007  สัมมนาการเงินการธนาคาร 3 (4) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3201 – 2017  การบัญชีธนาคาร 3  (3) 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 

2.3.1  สาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3205 – 2101  การดําเนินงานธนาคารพาณิชย 3 (3) 
3205 – 2102  ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3 (3) 
3205 – 2103  การคลังสาธารณะ 3 (3) 
3205 – 2104  การเงินเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3205 – 2105  การบริหารการเงิน 3 (3) 

 

2.3.2  สาขางานการเงินเพื่ออาชีพอิสระ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3205 – 2201  การสรางสรรคสินคาและบริการใหม 3 (4) 
3205 – 2202  การจัดการการเงินธุรกจิขนาดยอม 3 (4) 
3205 – 2104  การเงินเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3205 – 4001  การเงินการธนาคาร  1 * (*) 
3205 – 4002  การเงินการธนาคาร  2 * (*) 
3205 – 4003  การเงินการธนาคาร  3 * (*) 
3205 – 4004  การเงินการธนาคาร  4 * (*) 

 

สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3205 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานการคาระหวาง
ประเทศใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพ่ือใหมีความรูในงานติดตอส่ือสาร  การดําเนินงานธุรกจิระหวางประเทศ  งานซื้อขายสินคา  บริการ
ระหวางประเทศ  งานพิธีการนําเขา – สงออก  งานประกันภัยระหวางประเทศ  กฎหมายการคา
ระหวางประเทศ  งานเอกสารธุรกิจการคาระหวางประเทศ  งานสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวางประเทศ  
งานวิจัยตลาดระหวางประเทศ  งานสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ  งานจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ  งานจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

4. เพื่อเสริมสรางประสบการณ   ใหปฏิบัติงานในอาชีพธุรกิจการคาระหวางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของงานอาชีพธุรกิจการคาระหวางประเทศ  ที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศอยางมาก 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 วางแผนและบริหารจัดการธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
7 ติดตอส่ือสารภาษาตางประเทศในการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
8 ประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกจิการคาระหวางประเทศ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ   และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร   ไมนอยกวา  85  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                      1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                      (13  หนวยกิต) 
                      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา   8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 
 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 
2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3206 – 2001  การคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2002  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2003  การตลาดระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2004  การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2005  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3) 
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รหัสวิชา              ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3206 – 2006  การบัญชีระหวางประเทศและภาษีอากร 3 (3) 
3206 – 2007  กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2008  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (5) 
3206 – 2009  การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ 3  (3) 
3206 – 2010  การวิจัยธุรกจิระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2011  การจัดการสงออกและนําเขา 3 (3) 
3206 – 2012 การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจขามชาติ 3 (3) 
3206 – 2013  สภาพแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2014  การสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2015  การพาณิชยนาวี 3 (3) 
3206 – 2016  การประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา 3 (3) 
3206 – 2017  การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 2018  การใชคอมพวิเตอรเพื่อการคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3206 – 4001  ธุรกจิการคาระหวางประเทศ  1 * (*) 
3206 – 4002  ธุรกจิการคาระหวางประเทศ  2 * (*) 
3206 – 4003  ธุรกจิการคาระหวางประเทศ  3 * (*) 
3206 – 4004  ธุรกจิการคาระหวางประเทศ  4 * (*) 

    
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3206– 6001  โครงการ 4 (160) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา   เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดัการทรัพยากรมนุษย 
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจดานระบบขอมูลสารสนเทศ  กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของและ      แรงงาน

สัมพันธ 
5. เพื่อใหมีภาวะผูนํา  มีจิตวิทยาในการทํางาน  การสรางแรงจูงใจ  และมีจิตสํานึกที่ดีตอองคกร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ 
7 จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ        และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                     1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                       (13  หนวยกิต) 
                     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ      (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)  
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 
 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3207 – 2001  การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3) 
3207 – 2002  พฤติกรรมองคการ 3 (3) 
3207 – 2003  กลยุทธและการวางแผนทรัพยากรมนุษย 3 (3) 
3207 – 2004  การสรรหาและคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย 3 (3) 
3207 – 2005  การจัดการคาจางและสวัสดิการ 3 (3) 
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รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3207 – 2006  การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 (4) 
3207 – 2007  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคกร 3 (3) 
3207 – 2008  แรงงานสัมพันธ 3 (3) 
3207 – 2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 (3) 
3207 – 2010  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (4) 
3207 – 2011  ภาวะผูนําและการสรางแรงจูงใจ 3 (3) 
3207 – 2012 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3 (3) 
3207 – 2013  การจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน 3 (3) 
3207 – 2014  การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ 3 (3) 
3207 – 2015  เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา 3 (3) 
3212 – 2001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1 3 (4) 
3000 – 0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3207 – 4001  การจัดการทรัพยากรมนุษย  1 * (*) 
3207 – 4002  การจัดการทรัพยากรมนุษย  2 * (*) 
3207 – 4003  การจัดการทรัพยากรมนุษย  3 * (*) 
3207 – 4004  การจัดการทรัพยากรมนุษย  4 * (*) 

    
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3207– 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพ่ือพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานธุรกิจประกันภัยให
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหทราบหลักการ วิธีการของการประกันภัย ความสําคัญและประโยชนของการประกันภัย 
4. เพื่อใหสามารถนําหลักวิชาการประกันภัยไปใชปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธรักงานบริการ  ซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  อดทน  มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  มีคุณธรรม  และความรับผิดชอบตอสงัคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ประยุกตหลักการ และวางแผนการประกันภัย 
7 วิเคราะหและแกไขปญหาในการประกอบอาชีพประกันภัย 
8 สามารถวิเคราะหลกูคาและตลาดการประกันภัย 
9 วางแผนการบริการดานการประกนัภัย 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย   จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
         1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                        (13  หนวยกิต) 
                       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ       (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 
 4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา            85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3208 – 2001  การประกันภัย 3 (3) 
3208 – 2002  กฎหมายประกันภัย 3 (3) 
3208 – 2003  การตลาดประกันภัย 3 (3) 
3208 – 2004  ประสบการณวิชาชีพประกันภัย 3 (5) 
3208 – 2005  การประกันชีวิต  1 3 (3) 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3208 – 2006  การประกันชีวิต  2 3 (3) 
3208 – 2007  การประกันวินาศภัย  1 3 (3) 
3208 – 2008  การประกันวินาศภัย  2 3 (3) 
3208 – 2009  เทคนิคการขายประกัน 3 (3) 
3208 – 4001  ธุรกิจประกันภัย  1 * (*) 
3208 – 4002  ธุรกิจประกันภัย  2 * (*) 
3208 – 4003  ธุรกิจประกันภัย  3 * (*) 
3208 – 4004  ธุรกิจประกันภัย  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3208 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร   นําไปใชในการคนควา   เพื่อพัฒนาตนเอง   และงานวิชาชีพดานธุรกิจ
สถานพยาบาลใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานธุรกิจสถานพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะในวิชาชีพไปประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน 

หรืออาชีพอิสระอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อผลิตบุคลากรใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพได 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ปฏิบัติงานสวนหนาในสถานพยาบาล 
7 วางแผนและบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพในสถานพยาบาล 
8 ใชหลักโภชนาการจัดอาหารใหเหมาะสมกับบุคคล 
9 จัดโปรแกรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทางใจเหมาะสมกับเพศและวัย 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูรไมนอยกวา  85  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                       1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                      (13  หนวยกิต) 
                       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ      (ไมนอยกวา  8 หนวยกิต)  
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3209 – 2001  กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 3 (3) 
3209 – 2002  การบริการพยาบาลเบ้ืองตน 3 (4) 
3209 – 2003  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล 3 (3) 
3209 – 2004  งานบริการสวนหนา 3 (3) 
3209 – 2005  สุขศึกษาในสถานพยาบาล 3 (4) 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3209 – 2006  การจัดการธุรกิจสุขภาพ 3 (4) 
3209 – 2007  การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 3 (4) 
3209 – 2008  โภชนบําบัด 3 (4) 
3209 – 2009  การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล 3 (3) 
3209 – 2010  อนามัยชุมชน 3 (4) 
3209 – 2011 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (5) 
3209 – 2012  อนามัยครอบครัว 3 (3) 
3209 – 2013  การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล 2 (2) 
3209 – 2014 อนามัยแมและเด็ก 3 (3) 
3209 – 2015 สุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ 3 (3) 
3209 – 2016  การแนะแนวสุขภาพ 2 (2) 
3209 – 2017  นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ 3 (4) 
3209 – 2018  วิทยาศาสตรการกีฬา 3 (3) 
3209 – 2019  แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 3 (3) 
3209 – 2020  กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 (3) 
3209 – 2021 เวชศาสตรฟนฟู 3 (3) 
3209 – 2022  การแพทยแผนไทย 3 (3) 
3209 – 2023  นวดเพื่อสุขภาพ 3 (4) 
3209 – 2024  พฤกษศาสตรพื้นบาน 3 (3) 
3209 – 4001  ธุรกิจสถานพยาบาล  1 * (*) 
3209 – 4002  ธุรกิจสถานพยาบาล  2 * (*) 
3209 – 4003  ธุรกิจสถานพยาบาล  3 * (*) 
3209 – 4004  ธุรกิจสถานพยาบาล  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3209 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
4. เพื่อใหมีสมรรถนะในการดําเนินงานดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
5. เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสารดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
6. เพื่อใหมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ   และปฏิบัติงานดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 
7. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
8. เปนผูมีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  พัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ืองใหทันกับเทคโนโลยี 
9. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 วางแผนผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธใหกับองคกรตามกระบวนการ 
7 ใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธอยางสรางสรรค  อยูในกรอบ

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8 วิเคราะห  วิจัยและนําผลมาพัฒนางานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
9 เปนผูมีบุคลิกภาพดี  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                      1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                    (13  หนวยกิต) 
                      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)  
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85  หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา

อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพเฉพาะ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 2001  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3) 
3210 – 2002  หลกัการประชาสัมพนัธ 3 (3) 
3210 – 2003  หลักการโฆษณา 3 (3) 
3210 – 2004  การโฆษณาและประชาสัมพนัธในงานธุรกจิ 3 (3) 
3210 – 2005  ความรูเกี่ยวกับหนังสือพิมพ 3 (3) 
3210 – 2006  เทคนิคการถายภาพ 3 (4) 
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รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 2007  การสือ่สารการตลาด 3 (3) 
3210 – 2008  การวิจัยและประเมินผลสําหรับงานโฆษณาและงาน

ประชาสัมพันธ 
3 (4) 

3210 – 2009  วาทศิลป 2 (2) 
3210 – 2010  การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน 3 (4) 
3210 – 2011  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและ

งานประชาสัมพันธ 
3 (4) 

3210 – 2012  กฎหมายและจริยธรรมสือ่มวลชน 2 (2) 
3210 – 2013  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
3210 – 2014  การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชา-

สัมพันธ 
2 (2) 

3210 – 2015  หลักการและปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟ
ฟกส 

3 (4) 

3210 – 2016  ความรูเกี่ยวกับสื่อมวลชน 2 (2) 
3212 – 2106  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 2 (3) 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 

 2.3.1  สาขางานการโฆษณา 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 2101  การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา 3 (3) 
3210 – 2102  การบริหารงานลูกคา 3 (3) 
3210 – 2103  การสรางสรรคงานโฆษณา 3 (4) 
3210 – 2104  การใชสื่อโฆษณา 3 (3) 
3210 – 2105  การวางแผนสื่อโฆษณา 3 (3) 
3210 – 2106  การเขียนขอความโฆษณา 3 (3) 
3210 – 2107  เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา 3 (3) 
3210 – 2108  การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
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รหัสวิชา              ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 2109  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนัก

ประชาสัมพันธ 
3 (4) 

3210 – 2110  ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องตน 3 (4) 
3210 – 2111  ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ 3 (4) 

 

 2.3.2  สาขางานการประชาสัมพันธ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 2201  การประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ 3 (3) 
3210 – 2202  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3 (3) 
3210 – 2203  การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 3 (4) 
3210 – 2204  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและ            

ประชาสัมพันธ 
3 (4) 

3210 – 2205  การประชาสัมพนัธสําหรับการพัฒนาชุมชน 3 (3) 
3210 – 2206  การสื่อขาว 2 (2) 
3210 – 2207  เทคนิคการเปนพิธีกร 3 (3) 
3210 – 2208  การประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว 3 (3) 
3210 – 2209  การประชาสัมพนัธเพือ่การโรงแรม 3 (3) 
3210 – 2210  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน 3 (4) 
3210 – 2211  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเพื่ออาชีพ 3 (4) 
3210 – 2109  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและ             

นักประชาสัมพันธ 
3 (4) 

3210 – 4001  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ  1 * (*) 
3210 – 4002  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ  2 * (*) 
3210 – 4003  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ  3 * (*) 
3210 – 4004  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ  4 * (*) 

    
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 2001 – 2004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพ่ือพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานการจัดการธุรกิจคา
ปลีกใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ และวิธีดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก 
4. เพื่อใหมีความสามารถจัดการควบคุมดูแล  และตรวจสอบงานตาง ๆ ของธุรกิจคาปลีกไดอยางมี

คุณภาพในระดับหนึ่ง 
5. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนางานดานธุรกิจคาปลีก 
6. เพื่อพัฒนากิจนิสัย และวินัยในการทํางานใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพ   ความซื่อสัตย  ขยันอดทน  

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับผิดชอบ  มนุษยสัมพันธ  และสามารถตัดสินใจแกปญหาในการ
ทํางาน 

7. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 วางแผนและบริหารการจัดการรานคาปลีก 
7 วางแผนและบริหารการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก 
8 วางแผนและบริหารการจัดการขาย การบริการ และสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก 
9 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจคาปลีก 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจคาปลีกท่ัวไป 
10 วางแผนดําเนินการจัดพื้นที่ของการวางสตอกสินคาใหสัมพันธกับสินคาหนาราน 
11 วางแผนดําเนินการใหบริการแกลูกคา  การขาย และการสงเสริมการขาย 
12 คัดเลือกสินคา  จัดเรียงสินคา  และรักษาคุณภาพสินคา  เพื่อปองกันการสูญเสีย 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
10 ควบคุมดูแล และตรวจสอบในการขายสินคาและบริการภายในราน 
11 จัดทําและควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประกอบของราน 
12 วางแผนและบริหารจัดการงานบุคคลของรานสะดวกซือ้ 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจสรรพสินคา 
10 ปฏิบัติงานตามกระบวนการขายและบริการของหางสรรพสินคา 
11 จัดเรียงสินคา และจัดแสดงสินคาแตละประเภทของสินคา 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
10 วางแผนการใหบริการลูกคา  การชําระเงิน  และแกไขปญหาลูกคา 
11 จัดเก็บสินคา และควบคุมสินคาคงคลัง 
12 วางแผนและบริหารงานบุคลากร 
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มาตรฐานสาขางานธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
10 วิเคราะหกระบวนการในการแบงสวนการตลาด 
11 คัดเลือกสินคา  การจัดการสตอก  และการตรวจนับสินคา 
12 วางแผนการขายและกําหนดเปาหมายในการขายสินคา 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง 
10 วางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของรานคาเฉพาะอยาง 
11 จัดทําบัญชีสินคาและควบคุมสินคาภายในราน 
12 ใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารการตลาด 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจบริการ 
10 วิเคราะหงานทางดานธุรกิจบริการและพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานของธุรกิจบริการแตละ

ประเภท 
11 ใชเครื่องมือสื่อสารกับงานธุรกิจบริการ 
12 ควบคุมการตั้งราคาคาบริการ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ            และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                       1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                      (13  หนวยกิต) 
                       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ     (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวมไมนอยกวา   85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
  1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ระบบปกติ  ใหเรียนรายวิชา  3211 – 2001  แลวเลือกเรียนอีก 7 รายวิชา  รวม 24 หนวยิต 
 สําหรับทวิภาคี  ใหเรียนรายวิชา  3211 – 2001  แลวเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาชีพเฉพาะ  

และ/หรือหมวดวิชาชีพสาขางาน  รวม  24  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 2001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2002  การบริหารรานคาปลีก 3 (4) 
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รหัสวิชา               ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 2003  การบริการลกูคา 3 (3) 
3202 – 2006  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
3211 – 2004  ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 3 (3) 
3202 – 2001  การจัดการขาย 3 (3) 
3211 – 2005  การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 (3) 
3211 – 2006  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2007  การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3202 - 2005 การสงเสริมการขาย 3 (3) 
3211 – 2008  การบริหารระบบขอมูลสาํหรับธุรกจิคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2009  การสือ่สารการตลาด 3 (3) 
3202 – 2011  การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด 3 (3) 
3211 – 2010  กลยุทธธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2011  การบริหารธรุกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 3 (4) 
3211 – 2012  การจัดการธุรกิจในระบบจัดสงถึงลูกคา 3 (3) 
3211 – 2013  การตลาดเพื่อสังคม 3 (4) 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 

 2.3.1  สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4101  การขายและการบริการ * (*) 
3211 – 4102  การจัดซื้อและการบริหารสินคาคงคลัง * (*) 
3211 – 4103  การจัดการธุรกิจคาปลีก * (*) 
3211 – 4104  การจัดการสนิคาประเภทอาหารสด * (*) 
3211 – 4105  การจัดการสินคาที่ไมใชอาหาร * (*) 
3211 – 4106  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกทั่วไป 3 (5) 
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 2.3.2  สาขางานธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4201  การบริหารรานสะดวกซือ้ 1 * (*) 
3211 – 4202  การบริหารรานสะดวกซือ้ 2 * (*) 
3211 – 4203  การบริหารรานสะดวกซือ้ 3 * (*) 
3211 – 4204  การบริหารรานสะดวกซือ้ 4 * (*) 
3211 – 4205  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ 3 (5) 

 

 2.3.3.  สาขางานธุรกิจสรรพสินคา 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4301  การบริหารงานสรรพสินคา  1 * (*) 
3211 – 4302  การบริหารงานสรรพสินคา  2 * (*) 
3211 – 4303  การบริหารงานสรรพสินคา  3 * (*) 
3211 – 4304  การบริหารงานสรรพสินคา  4 * (*) 
3211 – 4305  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา 3 (5) 

 

 2.3.4.  สาขางานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4401  การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  1 * (*) 
3211 – 4402  การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  2 * (*) 
3211 – 4403  การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  3 * (*) 
3211 – 4404  การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  4 * (*) 
3211 – 4405  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 3 (5) 

    

 2.3.5.  สาขางานธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4501  การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต  1 * (*) 
3211 – 4502  การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต  2 * (*) 
3211 – 4503  การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต  3 * (*) 
3211 – 4504  การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต  4 * (*) 
3211 – 4505  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 3 (5) 
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 2.3.6.  สาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4601  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  1 * (*) 
3211 – 4602  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  2 * (*) 
3211 – 4603  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  3 * (*) 
3211 – 4604  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  3 * (*) 
3211 – 4605  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสินคาเฉพาะอยาง 3 (5) 

 
 2.3.7.  สาขางานธุรกิจบริการ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 4701  การบริหารงานธุรกจิบริการ  1 * (*) 
3211 – 4702  การบริหารงานธุรกจิบริการ  2 * (*) 
3211 – 4703  การบริหารงานธุรกจิบริการ  3 * (*) 
3211 – 4704  การบริหารงานธุรกจิบริการ  4 * (*) 
3211 – 4705  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ 3 (5) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานภาษาตางประเทศ
ธุรกิจใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพ่ือใหมีความรู และทักษะภาษาตางประเทศในการสื่อสารในงานอาชีพทางธุรกิจ 
4. เพื่อใหมีความรูความสามารถ  และประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใช

ภาษาตางประเทศ และนําไปประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 
5. เพื่อใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่

เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ และตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศในการ

ปฏิบัติงานทางดานธุรกิจและบริการ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล  ความคิดเห็นในสถานการณทางธุรกิจ 
7 วิเคราะหความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม

และประยุกตใชไดตามสถานการณ 
8 ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือ ในการเรียนรูและประกอบอาชีพ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ             และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร   ไมนอยกวา  85  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                      1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                      (13  หนวยกิต) 
                      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ     (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวม    85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1  3 (4) 
3212 – 2002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (4) 
3212 – 2003  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (4) 
3212 – 2004  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกจิ 3 (4) 
3212 – 2005  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 3 (4) 
3212 – 2006  ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2007  ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร 3 (4) 
3212 – 2008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3 (4) 
3212 – 2009  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (4) 
3212 – 2010  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (4) 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

2.3.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2101  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
3212 – 2102  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3 (4) 
3212 – 2103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 (4) 
3212 – 2104  ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (4) 
3212 – 2105  ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี 2 (3) 
3212 – 2106  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 2 (3) 
3212 – 2107  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2 (3) 
3212 – 2108  ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย 2 (3) 
3212 – 2109  ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม 2 (3) 
3212 – 2110  ภาษาอังกฤษงานแมบาน 2 (3) 
3212 – 2111  ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
3212 – 2112  การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 3 (4) 
3212 – 2113  ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 3 (4) 
3212 – 2114  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3) 
3212 – 2115  ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร 2 (3) 
3212 – 2116  ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย 2 (3) 
3212 – 2117  เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 3 (4) 
3212 – 2118  เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (4) 
3212 – 2119  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2120  การแปลภาษาอังกฤษ 1 3 (4) 
3212 – 2121  การแปลภาษาอังกฤษ 2 3 (4) 
3212 – 2122  ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก 2 (3) 
3212 – 2123  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสุขภาพและ 

สันทนาการ 
2 (3) 

3212 – 2124  ภาษาอังกฤษงานครัว 2 (3) 
3212 – 2125  ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง 2 (3) 
3212 – 2126  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ 2 (3) 
3212 – 2127  ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (4) 
3212 – 2128  การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ 3 (4) 

 
2.3.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น  

 

ภาษาจีน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2201  ภาษาจีน 1 3 (4) 
3212 – 2202  ภาษาจีน 2 3 (4) 
3212 – 2203  ภาษาจีน 3 3 (4) 
3212 – 2204  ภาษาจีน 4 3 (4) 

 

ภาษาญี่ปน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2301  ภาษาญี่ปุน 1 3 (4) 
3212 – 2302  ภาษาญี่ปุน 2 3 (4) 
3212 – 2303  ภาษาญี่ปุน 3 3 (4) 
3212 – 2304  ภาษาญี่ปุน 4 3 (4) 
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ภาษาฝร่ังเศส 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2401  ภาษาฝร่ังเศส 1 3 (4) 
3212 – 2402  ภาษาฝร่ังเศส 2 3 (4) 
3212 – 2403  ภาษาฝร่ังเศส 3 3 (4) 
3212 – 2404  ภาษาฝร่ังเศส 4 3 (4) 

 

ภาษาเยอรมัน 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 2501  ภาษาเยอรมัน 1 3 (4) 
3212 – 2502  ภาษาเยอรมัน 2 3 (4) 
3212 – 2503  ภาษาเยอรมัน 3 3 (4) 
3212 – 2504  ภาษาเยอรมัน 4 3 (4) 

 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ  ไดอีกตามความ 

เหมาะสม  จํานวน  12  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3212 – 4001  ภาษาตางประเทศ 1 * (*) 
3212 – 4002  ภาษาตางประเทศ   2 * (*) 
3212 – 4003   ภาษาตางประเทศ  3 * (*) 
3212 – 4004   ภาษาตางประเทศ  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3412 – 6001  โครงการ 4 (*) 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

135

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

136

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา   เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพดานการจัดการ
ผลิตภัณฑใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพ่ือใหเขาใจรูปแบบ  ขั้นตอนการจัดต้ังองคการธุรกิจ  เลือกแบบของธุรกิจไดอยางเหมาะสม  และมี
แนวทางในการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย 

4. เพื่อใหสามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ  วางแผนกลยุทธทางการตลาดและการจัดจําหนาย  โดยใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการประกอบธุรกิจ  มีความคิดสรางสรรค  สามารถพัฒนา
ตนเองและสังคมใหเจริญกาวหนา และรักษาสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
7 จัดเก็บและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ 
8 วางแผนและดําเนินการจัดการธุรกิจ 
9 ใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่ออกแบบผลิตภัณฑและวิเคราะหขอมูลทางการตลาด 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ                 และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร   ไมนอยกวา  85  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
                       1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                      (13  หนวยกิต) 
                       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 

 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

     รวม    85 หนวยกิต  
 
 โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
3200 – 0003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
3200 – 0004  การขายเบ้ืองตน 3 (3) 
3200 – 0005  การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

140

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1  หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชีวิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเคร่ืองมือวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3213 – 2001  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3 (4) 
3213 – 2002  การเขียนแบบเทคนิคเพื่อการออกแบบ 3 (4) 
3213 – 2003  การจัดการผลิตภัณฑ 3 (3) 
3213 – 2004  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 3 (3) 
3213 – 2005  การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 3 (4) 
3202 – 2007 การบริหารธรุกิจขนาดยอม 3 (3) 
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รหัสวิชา              ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3210 – 2004  การโฆษณาและการประชาสัมพันธในงานธุรกิจ 3 (3) 
3202 – 2005 การสงเสริมการขาย 3 (3) 
3202 – 2103  การบริหารการจัดจําหนาย 3 (3) 
3202 – 2112  ความรูเกี่ยวกับสินคา 3 (3) 
3213 – 2006  การจัดแสดงสินคา 3 (4) 
3213 – 2007  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3) 
3213 – 2008  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง 3 (3) 
3213 – 2009  ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
3213 – 2010  วาดเขียนเพื่อการออกแบบ 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด 3 (3) 
3211 – 2002  การบริหารรานคาปลีก 3 (4) 
3202 – 2011  การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
3201 – 2021  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3) 
3213 – 4001  การจัดการผลิตภัณฑ  1 * (*) 
3213 – 4002  การจัดการผลิตภัณฑ  2 * (*) 
3213 – 4003  การจัดการผลิตภัณฑ  3 * (*) 
3213 – 4004  การจัดการผลิตภัณฑ  4 * (*) 

    
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจากสาขา

งานอ่ืนในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3413 – 6001  โครงการ 4 (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 
ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / 

สถานศึกษา 
 
- 

 
(2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

ปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
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3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป           2  (2) 
  (Fundamental of  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบขององคการธุรกิจ 
3. มีความเขาใจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันที่สนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจ

ขนาดยอม 
5. มีความเขาใจความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจ 
2. สามารถประยุกตความรูไปใชในการประกอบธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ รูปแบบขององคการธุรกิจระบบการแลกเปลี่ยนและ
แหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ  สถาบันสนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจ
ขนาดยอม  ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
3200 – 0002 การบัญชีเบื้องตน  1             3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  I) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการประเภทกิจการเจาของคน

เดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการ ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป  ขอสมมติตามแมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  ปรับปรุงบัญชี  
ปดบัญชีและรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
 
3200 – 0003 การบัญชีเบื้องตน  2               3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  II) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ประเภทกิจการเจาของคน

เดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม  ความหมายของสินคา  บันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการขั้นตน  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  8  ชอง  ปรับปรุง
บัญชี  ปดบัญชี  และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 
 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน                3  (3) 
  (Basic  Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจหลักและวิธีการขายเบื้องตน 
2. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพขาย 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติการขายและนําไปประกอบอาชีพได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประเมินสถานการณดานการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เสนอขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. แกปญหาและบริการลูกคา 
4. ทําเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขายได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการตลาด   ชองทางการจัดจําหนาย  ประเภทและ
ลักษณะของการขาย  ความรูพื้นฐานของพนักงานขาย  โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย  
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
 
3200 – 0005 การใชเครื่องสํานักงาน               3  (5) 
  (Office  Equipment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิตและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. มีทักษะในการแกไขปญหาอยางงาย  และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. พิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิต และแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองใชสํานักงานชนิดตาง ๆ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  
ความแมนยําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิธีคํานวณคํา  การผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ  การแกไข
ขอผิดพลาดในการพิมพ  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  ตลอดจนมีเทคนิคท่ีดีในการผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน 
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3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต            3 ( 3 ) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
 3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงาน

คุณภาพและเพิ่มผลผลิต  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรม
การเพิ่มผลผลิต การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน 
 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร                3 (3) 
 (Organization Efficiency) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 

2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
 3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 

2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิม่
ประสิทธิภาพในองคกร 

 3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  

การจัดองคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  
การฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 

(Computer Package at Work) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐาน        
ขอมูล การวิเคราะห  

  ขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร 
 2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ  การ
จัดการเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสม
และการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3  (4) 
(Computer Programming) 

 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง              ผัง

งาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA 
หรืออ่ืน ๆ   Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions 
& Subroutine และ File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3   (4) 
 (Introduction to Information Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต          การสืบคน
ขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3  (4) 
 (Introduction to Database System) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบ
ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส              3  ( 4 ) 
 (Computer Graphics) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสือ่สารกราฟกส 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหและเลอืกใชโปรแกรมกราฟกส 
 2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
 3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส         การ
ใชตัวประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลอง
สี (Color Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Ratation), Translation, 
Viewing Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสาร
กราฟกส (Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการให
แสงและเงา (Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การ
สรางภาพนามธรรม (Visualization) ภาพเสมือนจริง  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใช
โปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย            3  ( 4 ) 
 (Computer Assistance in Designs) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

157

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดต้ัง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่ง ในการ
สรางภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเน่ือง เสนกระดูกงู (Spline)  การใชคําสั่งใน
การแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการ
ไฟล การพิมพ (ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน)     การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3200 – 1001 หลักเศรษฐศาสตร               3  (3) 
  (Principles  of  Economics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  ราคาดุลยภาพ  และความยืดหยุน 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาด

ประเภทตาง ๆ 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ  การกําหนดเปนรายไดประชาชาติ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  การคลัง  นโยบายการเงิน  นโยบายการ

คลัง 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ                 ทุก
ประเภท  การลงทุนและการกําหนดราคาผลผลิต 

2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุป
สงคและอุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรม ผูบริโภค  
ทฤษฎีการผลิต  ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา    รายไดประชาชาติ  
การบริโภค  การออม  การลงทุนและการกําหนดเปนรายไดประชาชาติ  วัฎจักรธุรกิจ 
 
3200 – 1002 กฎหมายธุรกิจ                3  (3) 
  (Business  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในหลักกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจ 
2. ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตาง ๆ 
3. ทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาเบื้องตนในทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญ ๆ ในทางธุรกิจ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจงานตาง ๆ 
3. นําความรู  กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจตาง ๆ 
4. แกไขปญหาเบื้องตนในทางกฎหมาย  รวมทั้งนําไปประยุกตใชในทางธุรกิจและการดําเนิน

ชีวิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล  นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เชา
ทรัพย  เชาซื้อ  จางแรงงาน  จางทําของ  ฝากทรัพย  ยืม  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  
ประนีประนอมยอมความ  ต๋ัวเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดต้ัง  
การดําเนินงาน   หางหุนสวน  บริษัทจํากัด   และบริษัทมหาชนจํากัด   พระราชบัญญัติลมละลาย  
พระราชบัญญัติโรงงาน 
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3200 – 1003 หลักการจัดการ                3  (3) 
  (Principles  of  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวคิด  ความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจหนาที่และกระบวนการในการจัดการ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ   ประกันสังคม   และการจัดการโดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญของหลักการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยาง

เหมาะสมและมีเหตุผล 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ   ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการ  
หลักการและกระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการงานบุคคล                     การ
อํานวยการ  การกํากับดูแล  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
จัดการ  การประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ 
 
3200 – 1004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             3  (3) 
  (Introduction  to  Business  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธรุกิจไดอยางถกูตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลอืกประเภทธรุกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบของธรุกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล  การบริการสํานักงาน  ซึ่ง
ครอบคลุมเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของธรุกิจ 
 
3200 – 1005 หลักการตลาด                3  (3) 
  (Principles  of  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด 
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตสาํนึกและจรรยาบรรณในการนําหลกัการตลาดไปใชในวิชาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด 
2. วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของการตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาดและแผนการขาย 
4. ใชเทคโนโลยีในงานดานการตลาด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรม หลักทาง
ธุรกิจ  โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด  และหลักการตลาดสมัยใหม  กิจกรรมและหนาที่ทางการ
ตลาด  การแบงสวนตลาด  สวนผสมทางการตลาด  กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  ที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  
จรรยาบรรณดานการตลาด 
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3200 – 1006 การบัญชีการเงิน                3  (3) 
  (Financial  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี  และ  พ.ร.บ.  การบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ      หนี้สิน

หมุนเวียน  และสวนของเจาของ 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  และระบบใบสําคัญ 
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ  พาณิชยกรรม  และกิจการ

อุตสาหกรรม 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  

เจาหน้ีการคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ 
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุดขั้นตน  
บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุง  และปดบัญชี  จัดทํางบการเงิน  ของกิจการ
ใหบริการ และซื้อขายสินคา  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ เจาหน้ีการคา คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ การบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ 
 
3200 – 1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน              3  (4) 
  (Office  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ  งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  
งานผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ  งานการใชเคร่ืองใชสํานักงานที่ทันสมัย   การบํารุงรักษาเคร่ืองใช
สํานักงาน  งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล  และการนําไปใชประโยชน  งานการบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
3200 – 1008 พฤติกรรมบริการ               3  (3) 
  (Behavioral  Services  and  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยา  การติดตอสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

2. มีทักษะในพฤติกรรมการบริการท่ีเหมาะสม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดเหมาะสม 
2. เลือกวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาห-
กรรมการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ  หลักการสื่อสาร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะใน
การตอนรับ  ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ  และหลักการประชาสัมพันธ
ในอุตสาหกรรมการบริการ 
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3200 – 1009  การภาษีอากร             3  (3) 
  (Taxation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ  ท่ีมีการจัดเก็บ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีที่ตองทํา  และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตาม
แบบที่กําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และ
ภาษีอื่น ๆ  การนําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ  โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก  และความ      รับผิดชอบทางอายา
ตามกฎหมาย 
 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม          3  (3) 
  (Labour  Relations  and  Social  Security  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. มีความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ 
3. มีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการเบื้องตนในการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงานในขั้นการ

ระงับขอพิพาทแรงงานเจาพนักงานและในชั้นศาล 
4. มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายประกันสังคม 
5. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและ

สัญญาจางแรงงาน 
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6. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

7. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานรวมทั้งกฎ   ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิหนาที่ของลูกจาง  นายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 
2. เขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน  เงิน

ทดแทน  การจัดต้ังสหภาพแรงงาน  การจัดตั้งสมาคมนายจาง 
3. เขาใจถึงหลักประกันตามสัญญาจางแรงงานของลูกจางในกรณีเลิกจางหรือสัญญาจางสิ้นสุด

ลง 
4. สามารถใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคมไดอยางถูกตอง 
5. สามารถจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยาง

ถูกตองเปนธรรม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจางแรงงาน   สัญญาที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน  เชน  
สัญญาค้ําประกันและความรับผิดทางละเอียดของลูกจาง  นายจางตอบุคคลภายนอก  กฎหมายคุมครอง
แรงงานเกี่ยวกับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  วันและเวลาทํางานปกติ  
เวลาพัก  วันหยุด  วันลา  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวัสดิการและ
กองทุนสงเคราะหลูกจาง  การเลิกจาง  สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  
คาเสียหายกรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรม  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  การรองทุกข  กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ  เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การยื่นขอเรียกรอง  การเจรจาขอเรียกรอง  การจัดทํา
และผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง  องคกรนายจางลูกจาง ขอพิพาทแรงงานและการระงับ
ขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม  การดําเนินคดีในศาลแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม  
กฎหมายเงินทดแทนและ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
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3200 – 1011 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา            3  (3) 
  (Intellectual  Property  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนในสิ่งที่บุคคลไดประดิษฐคิดคนขึ้น
ตามกฎหมาย 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเครื่องหมายทางการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร 
3. มีความรูความเขาใจในการบังคับเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
4. มีความรูความเขาใจในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์  การคุมครองสิทธินักแสดง  

สิทธิบัตร 
5. มีความรูความเขาใจในกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ระเบียบในทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
6. นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนในการคุมครองสิทธิตาง ๆ  

ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิประโยชนที่กฎหมายใหการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2. เขาใจถึงสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
3. เขาใจขั้นตอนวิธีการในการดําเนินการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทาง

ละเมิด 
4. เขาใจถึงวิธีการจัดการทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่

กฎหมายกําหนด 
5. เขาใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายเคร่ืองหมายการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมาย
สิทธิบัตร  การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาวตางประเทศ  การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาและการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ  
ประกาศกระทรวงพาณิชย  กฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของและอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ หรือการคุมครองสิทธิของนักแสดง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการบัญช ี
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3201 – 2001 การบัญชีชั้นกลาง  1              3  (4) 
  (Intermediate  Accounting  I) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี  รวมทั้งการ
แสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี   รวมทั้งการแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี 
2. แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
3. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ทํางานสะอาดเรียบรอย  มีความซื่อสัตย  และขยัน  อดทน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  การรับรูรายการ  การวัดมูลคา  และการจําหนายจาย
โอน  ตามมาตรฐานบัญชีของเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงิน  หลักทรัพย  สินคาคงเหลือ  เงินลงทุนระยะยาว  
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  และสินทรัพยไมมีตัวตน  รวมท้ังการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน 
 
3201 – 2002 การบัญชีชั้นกลาง  2              3  (4) 
  (Intermediate  Accounting  II) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน  และสวนของเจาของ 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของสําหรับหางหุนสวน  และบริษัทจํากัด 
4. มีทักษะในการแสดงรายการ  และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับรายการดังกลาว 
5. สามารถวิเคราะหผลดี  ผลเสีย  ของแหลงเงินทุนแตละชนิด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
3. แสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
4. เลือกใชแหลงเงินทุนไดอยางเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน  หน้ีสินโดยประมาณ  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
และหนี้สินระยะยาว  การบัญชีสวนของเจาของประเภทหางหุนสวนเกี่ยวกับการจัดต้ัง  การเปลี่ยนแปลง
ทุนของหุนสวน  และการชําระหน้ีหางหุนสวน  การบัญชีสวนของเจาของ  ประเภทบริษัทจํากัดเกี่ยวกับ
การออกหุน  การใหสิทธิ  ซื้อหุน  การแบงแยกหุน  การรวมหุน        เงินปนผล  เงินสํารอง  การแกไข
ขอผิดพลาด  มูลคาตามบัญชีตอหุน  กําไรตอหุน  การเลือกบริษัทและการชําระบัญชี  รวมทั้งการแสดง
รายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
 
3201 – 2003 การบัญชีตนทุน  1              3  (4) 
  (Cost  Accounting  I) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจวัตถุประสงค  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน  การจําแนกประเภทตนทุน  
และวงจรระบบบัญชีตนทุน 

2. มีทักษะในการบันทึกตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน  คาใชจายในการผลิต  และการปนสวน
ตนทุน 

3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา  ของเสีย  ของมีตําหนิ  เศษวัสดุ  และบัญชี
ตนทุนตามกิจกรรม 

4. เห็นคุณคาของระบบบัญชีตนทุน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูวัตถุประสงค  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน  การจําแนกประเภทตนทุน  และวงจรระบบ
บัญชีตนทุน 

2. บันทึกตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงาน  คาใชจายการผลิต  และการปนสวนตนทุน 
3. บันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา  ของเสีย  ของมีตําหนิ  เศษวัสดุ และตนทุนตามกิจกรรม 
4. เลือกใชระบบบัญชีตนทุนไดเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน  การจําแนกประเภทตนทุน  
ระบบบัญชีตนทุนของปจจัยการผลิต  การบัญชีตนทุนงานสั่งทํา  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย  ของมี
ตําหนิ  เศษวัสดุ  และการบัญชีตนทุนตามกิจกรรม 
 
3201 – 2004 การบัญชีตนทุน 2              3  (4) 
  (Cost  Accounting  II) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจการบัญชีตนทุนชวง  ตนทุนมาตรฐาน  ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอย
ได  การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนชวง  และการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
3. มีทักษะการวิเคราะห  และบันทึกบัญชีตนทุนมาตรฐาน  บันทึกบัญชีผลิตภัณฑรวมและ

ผลิตภัณฑพลอยได 
4. มีทักษะการใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
5. เห็นคุณคาของการบัญชีตนทุน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเก่ียวกับการบัญชีตนทุนชวง  ตนทุนมาตรฐาน  ผลิตภัณฑรวม  ผลิตภัณฑพลอยได  การใช
ขอมูลตนทุนเพ่ือการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 

2. บันทึกตนทุนชวง  และจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
3. วิเคราะหและบันทึกบัญชีตนทุนมาตรฐาน  บันทึกบัญชีผลิตภัณฑรวม  ผลิตภัณฑพลอยได 
4. ใชขอมูลตนทุนเพ่ือการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
5. เลือกใชระบบบัญชีตนทุนไดอยางเหมาะสมสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีตนทุนชวง  ระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน  ผลิตภัณฑรวม  
ผลิตภัณฑพลอยได  การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการวางแผน  และควบคุมของฝายบริหาร 
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3201 – 2005 การบัญชีชั้นสูง  1              3  (4) 
  (Advanced  Accounting  I) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอน  ชําระ
และการเชาซื้อ  และการบันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณ 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
และการบันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณ 

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูหลักการบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ และการ
บันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณ 

2. บันทึกบัญชีของกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ และการ
บันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณ 

3. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ทํางานสะอาด  เรียบรอย  มีความซื่อสัตย  และขยัน  อดทน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการรวมคา  การฝากขาย  การขายผอนชําระและการเชาซื้อ  
และการบันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณ 
 
3201 – 2006 การบัญชีชั้นสูง 2              3  (4) 
  (Advanced  Accounting  II) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรต เงินตรา  
การรวมธุรกิจ  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และการจัดทํางบการเงินรวม 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรตเงินตรา  การรวม
ธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และการจัดทํางบการเงินรวม 

3. มีคุณลักษณะนิสัยเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรตเงินตรา      การ

รวมธุรกิจ  บัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และทํางบการเงินรวม 
2. บันทึกบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขา  การปริวรรตเงินตรา  การรวมธุรกิจ  บัญชี

สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  และทํางบการเงินรวม 
3. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ถูกตอง  และขยัน  อดทน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน  สํานักงานใหญและสาขาทั้งในและตางประเทศ  การ
ปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศ  และการ
จัดทํางบการเงินรวม 
 
3201 – 2007 การบัญชีภาษีอากร              3  (3) 
  (Taxation  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดทําบัญชี และประมวลรัษฎากร 
2. มีทักษะในการคํานวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร 
3. มีทักษะในการกรอกและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูกฎหมายในการจัดทําบัญชี และประมวลรัษฎากร 
2. คํานวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร 
3. กรอกและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
4. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  และซื่อสัตย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี  การบัญชีเพื่อการภาษีอากร  การ
ใชแบบฟอรมตาง ๆ และการนําหลักเกณฑของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใชในการคํานวณภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา  รวมทั้งการคํานวณและบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  
ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
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3201 – 2008 การตรวจสอบภายใน              3  (3) 
  (Internal  Auditing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  
และมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. มีความรูความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และมาตรฐานวิชาชีพ  
ตรวจสอบภายใน 

2. รูกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
3. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑ  มีการตรวจสอบเปนระบบอยางสมํ่าเสมอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  มาตรฐานวิชาชีพ  
ตรวจสอบภายใน  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน  การจัดองคกรและการ
บริหารงานตรวจสอบภายใน  กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ  บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับ
การทุจริตในองคกร  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดทําคูมือตรวจสอบ ภายใน  และการใช
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบภายใน 
 
3201 – 2009 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ           3  (3) 
  (Budgetary  Planning  and  Control) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและรายละเอียดในการจัดทํางบประมาณของธุรกิจบริการ  
ธุรกจิพาณิชยกรรม  ธุรกจิอุตสาหกรรม 

2. มีความรูความเขาใจในการจัดทํางบประมาณในการบริหารธุรกิจ 
3. มีความสามารถในการจัดทํางบประมาณ และวัดผลการดําเนินงาน 
4. เห็นความสําคัญของการวางแผน  และควบคุมโดยงบประมาณ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ  ธุรกจิพาณิชยกรรม  และธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. ใชขอมูลโดยงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ  
ธุรกิจพาณิชยกรรม  และธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจนศึกษาถึงการนํางบประมาณไปใชในการควบคุม 
และวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยใชเทคนิคทางการเงินการวิเคราะหงบการเงิน  และวิธีอื่น ๆ 
 
3201 – 2010 ระบบบัญชี               3  (3) 
  (Accounting  Systems) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใชแบบฟอรม หรือ
เอกสารทางการบัญชี  รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นตนและบัญชีแยกประเภท 

2. มีทักษะในการวางระบบบัญชี 
3. เห็นคุณคาของการมีระบบบัญชีท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูลักษณะของการวางระบบบัญชีแตละประเภทธุรกิจ 
2. วางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ  เงินเดือน  ขาย  ฯลฯ 
3. ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีแตละประเภทของธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใชแบบฟอรม หรือ
เอกสารทางการบัญชี  รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นตนและบัญชีแยกประเภท  การสํารวจ    ข้ันตนใน
การวางระบบบัญชี  ตลอดจนศึกษาระบบบัญชีการจัดซื้อและการควบคุมสินคาคงเหลือ   ระบบบัญชี
เงินเดือนและคาแรง  ระบบบัญชีการขายและการควบคุมลูกหนี้  ระบบบัญชีเงินสด  ระบบบัญชีสินทรัพย
ถาวร  ระบบบัญชีกิจการที่ทําการผลิตสินคา  และระบบบัญชีกิจการบริการ 
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3201 – 2011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี             3  (3) 
  (Software  Package  for  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูระบบงานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําบัญชี 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 
3. เขาใจการเก็บขอมูลและรายงานงบการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. ทํารายงานงบการเงินและรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
3. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานบัญชี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี  บันทึกขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินคาคงคลัง  ระบบขาย  ระบบลูกหน้ี  ระบบเจาหน้ี  ระบบเงินเดือน  
รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  วิเคราะหงบการเงิน  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชีที่
นิยมใชในธุรกิจ 
 
3201 – 2012 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน             3  (3) 
  (Financial  Report  Analysis) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน และการนําเสนองบการเงิน 
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน  ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา  

และแปลความหมาย 
3. มีทักษะในการทํางบกระแสเงินสด และแปลความหมาย 
4. มีทักษะในการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ 
5. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. รูหลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหรายงานงบการเงิน 
2. วิเคราะหงบการเงิน  และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา 
3. เสนอขอมูลการวิเคราะหงบการเงิน 
4. นําเสนอขอมูล และแสดงความคิดเห็นดวยความซื่อสัตย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน  การนําเสนองบการเงิน  การนําเทคนิคและวิธีการ
ตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหงบการเงิน  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผล
ตอการวิเคราะหทางการเงิน  การประเมินจุดออนของขอมูล  และขอจํากัดของ งบการเงิน  งบกระแสเงิน
สด  การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทตาง ๆ 
 
3201 – 2013 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ             3  (4) 
  (Vocational  Seminar - Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูทางดานบัญชี  กฎหมายที่เกี่ยวของ  ระเบียบ  รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที่ใชในงานบัญชี  
เปนแนวทางการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

2. มีทักษะในการตัดสินใจและแกปญหาในการปฏิบัติดานบัญชี 
3. มีเจตคติที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
2. แกปญหาทางบัญชีในสถานการณตาง ๆ  โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
3. สามารถทํางานเปนทีม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาการบัญชี  กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางการจัดทําบัญชี  
จัดทําเอกสารตาง ๆ  จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี  เพื่อนําสงหนวยงานราชการ  ศึกษาคนควา
และการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพ  กอใหเกิดทักษะในการ     ปฏิบัติงาน 
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3201 – 2014 การสอบบัญชี               3  (3) 
  (Auditing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสอบบัญชี   มาตรฐานการสอบบัญชี  กฎเกณฑ    
ขอบังคับ  และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

2. มีความรูความเขาใจ “แมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี” (Framework of Standard on  
Auditing) 

3. มีความรูความเขาใจการวางแผนงานสอบบัญชี 
4. มีความรูความเขาใจการรวบรวมและวิเคราะหหลักฐานการสอบบัญชี 
5. มีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวม 
6. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูหลักการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  กฎเกณฑ  ขอบังคับ  และจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 
2. รู  “แมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี” 
3. รูการวางแผน  การรวบรวม  และวิเคราะหหลักฐาน  รวมทั้งการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
4. รูความหมายของรายงานของผูสอบบัญชีในรูปแบบตาง ๆ  และผลกระทบที่มีตองบการเงิน 
5. สอบทานรายงานอยางสม่ําเสมอ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี  
มาตรฐานการสอบบัญชี  กฎเกณฑ  ขอบังคับ  และจริยธรรมแหงวิชาชีพ  แมบทของ       มาตรฐานการ
สอบบัญชี  การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ  การรวบรวม และวิเคราะห
หลักฐาน  การปฏิบัติงานสอบบัญชี  และสรุปผลการตรวจสอบ 
 
3201 – 2015 การบัญชีเฉพาะกิจการ              3  (3) 
  (Accounting  for  Specific  Entities) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ 
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3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตาง ๆ 
2. เลือกรูปแบบการจัดทําบัญชีไดเหมาะสมกับลักษณะของกิจการแตละประเภท 
3. บันทึกบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ได 
4. สอบทานการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ  เชน  
การประกันภัย  ธุรกิจขนาดยอม  ธุรกิจการเกษตร  กิจการสาธารณูปโภค  โรงแรม  กิจการ ไมหวังผล
กําไร  ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย  กิจการใหบริการอ่ืน  โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความเหมาะสม 
 

หมายเหตุ  :  สําหรับสถาบันการศึกษาที่อยูในชนบทควรบังคับเลือกใหเรียน  “ธุรกิจการเกษตร”  โดยใช
เอกสารประกอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
3201 – 2016 การบัญชีรัฐบาล               3  (3) 
  (Government  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท   วัตถุประสงคและ
หลักการปฏิบัติงาน  ระบบการบริหารงานงบประมาณท่ีไดรับ 

2. สามารถจัดทําโครงการของหนวยงานราชการเพือ่กําหนดวงเงินงบประมาณ 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของหนวยราชการ  หนวยงานใหญและหนวยงานยอย 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชี  ทั้งน้ีใหเปนไปตาม  “หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ”  ฉบับที่  2  (มกราคม  พ.ศ.  2546)  สํานักมาตรฐานดานการบัญชี  
ภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

5. มีเจตคติท่ีดีตอบัญชีรัฐบาล 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท  วัตถุประสงค  และหลักการปฏิบัติงาน  
ระบบการบริหารงานงบประมาณท่ีไดรับ 

2. ทําโครงการของหนวยงานราชการ  เพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณ 
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3. บันทึกบัญชีของหนวยราชการ  หนวยงานใหญและหนวยงานยอย 
4. มีความละเอียด  รอบคอบ  ซื่อสัตย  อดทน  ในการบันทึกบัญชีรัฐบาล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท  วัตถุประสงคและ
หลักการปฏิบัติงาน  ระบบการปฏิบัติงานตามงบประมาณ  การจัดทําโครงการของหนวยงานราชการเพื่อ
เสนองบประมาณ  การจัดทําบัญชีของหนวยงานใหญและหนวยงานยอย  และการบันทึกบัญชีดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับบัญชีของสวนราชการ 
 
3201 – 2017 การบัญชีธนาคาร              3  (3) 
  (Bank  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลักษณะการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชย   และธนาคาร
แหงประเทศไทย 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี และจัดทํารายงานการเงินของธนาคารพาณิชย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
4. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน  การใหกูยืมเงิน  การปริวรรตเงินตราตางประเทศ  ตรา
สารและเครดิตตาง ๆ 

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายไดตาง ๆ  และคาใชจายตาง ๆ  บัญชี
สํานักงานใหญและสาขา  การปดบัญชีและการทํารายงานการเงิน 

3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
ละเอียดถี่ถวน  รอบคอบ  และสะอาดเรียบรอย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชย  และ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ระบบบัญชีธนาคาร  ดานเงินฝาก  การกูยืม  การปริวรรตเงินตราตางประเทศ  
การใชตราสารและเครดิตตาง ๆ  ตลอดจนสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายไดตางๆ  และคาใชจายตาง ๆ  
วิธีการบัญชีของสํานักงานใหญและสาขา  การปดบัญชีและการจัดทํารายงานการเงิน 
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3201 – 2018 การบัญชีบริหาร               3  (3) 
  (Managerial  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการประมวลผลขอมูลที่ใชในการวางแผน  และการตัดสินใจ 
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน  การจัดทํางบประมาณประจําป  และงบประมาณการ

ลงทุน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาการบัญชีบริหาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูวิธีการคํานวณขอมูลใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
2. วิเคราะหงบการเงิน  และทํารายงานการเงิน 
3. ทํางบประมาณประจําป  งบประมาณการลงทุน 
4. เลือกขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการบัญชีบริหาร  ประเภทของขอมูล  การวางแผนและการ
ตัดสินใจ  การวิเคราะหงบการเงิน  งบประมาณประจําป  งบประมาณการลงทุน  และจัดทํารายงาน
การเงิน 
 
3201 – 2019 การบริหารสินคาคงคลัง              3  (3) 
  (Inventory  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการและแนวความคิดที่สําคัญทางดานการบริหารสินคาคงคลัง 
2. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีในการจัดเก็บ  และดูแลรักษาสินคาคงคลัง 
3. มีความสามารถในการกําหนดนโยบายสินคาคงคลังอยางเหมาะสม 
4. เห็นคุณคาของการบริหารสินคาคงคลัง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูวิธีการจัดเก็บและดูแลรักษาสินคาคงคลัง 
2. เลือกใชตัวแบบพื้นฐานในการบริหารสินคาคงคลังไดเหมาะสมกับนโยบายสินคาคงคลัง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทั่วไป  และความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง  การจัดเก็บดูแล
รักษา  นโยบายสินคาคงคลัง  ตัวแบบพ้ืนฐาน  รูปแบบการบริหารสินคาคงคลัง  ตลอดจนเทคนิคทางดาน
คณิตศาสตร  และการจัดการสมัยใหมที่นํามาใชในการบริหารสินคาคงคลัง 
 
3201 – 2020 การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน           3  (3) 
  (Financial  Analysis  by  Spreadsheet  Program) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานบันทึกและการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและ
รายงานการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน 

2. มีความรูความเขาใจการวิเคราะหงบการเงิน และขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เงินงวด
มูลคาปจจุบัน  การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน  การใชฟงกชั่นทางการเงิน เพื่อการ
ตัดสินใจดวยโปรแกรมตารางงาน 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการทํางานวิชาชีพดวยโปรแกรมตารางงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกขอมูลทางการบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
2. วิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการเงินโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
3. มีความขยันและอดทน  รักการทํางานวิชาชีพบัญชีดวยโปรแกรมตารางงาน 
4. มีความรอบคอบและมีวินัยในการทํางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกและการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและรายงานการเงิน
ดวยโปรแกรมตารางงาน  การวิเคราะหงบการเงิน  และขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินงวด  
มูลคาปจจุบัน  การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน  การใชฟงกชั่นทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ 
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3201 – 2021 การบัญชีเพื่อการจัดการ              3  (3) 
  (Accounting  for  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจงบการเงิน และการวิเคราะหรายงานการเงิน 
2. มีทักษะในการนําขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผน  และตัดสินใจ 
3. มีทักษะในการจัดทํางบประมาณ  และรายงานเสนอตอผูบริหาร 
4. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน 
2. วิเคราะหรายงานการเงินและขอมูลทางบัญชี  เพื่อวางแผนและตัดสินใจ 
3. ทํางบประมาณ  และรายงานเสนอตอผูบริหาร 
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  

ละเอียด  รอบคอบ  และสะอาดเรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชประโยชนของงบการเงิน   การวิเคราะหรายงานการเงิน  
ความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน  ระบบบัญชีตนทุน  จัดทํางบประมาณ  และใชขอมูลทาง
บัญชี  จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร  เพ่ือวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจ 
 
3201 – 2022 การบัญชีธุรกิจโรงแรม              3  (3) 
  (Hotel  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบัญชีของธุรกิจโรงแรม 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี 
3. มีทักษะในการจัดทํารายงานการเงิน 
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกรายการในสมุดขั้นตนและบัญชีแยกประเภท 
2. ทํารายงานแตละแผนกและรายงานการเงิน 
3. ตรวจสอบการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีโรงแรม  วิเคราะหรายการคา  ภาษีมูลคาเพิ่มบันทึก
รายการในสมุดขั้นตนและบัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  รายการปรับปรุง  ปดบัญชี  ทํารายงาน
การเงินตามขอกาํหนดของธุรกจิโรงแรม 
 
3201 – 2023  การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว            3  (3) 
  (Accounting  for  the  Tourism  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและวงจรบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี   และการจัดทํารายงานการเงินของกิจการ

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของแตละธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
3. รายงานการเงินของกิจการอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
4. สอบทานการจัดทํารายงานการเงินอยางสม่ําเสมอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวและหลักการบัญชี  การวิเคราะห รายการ
คา  ภาษีมูลคาเพิ่ม  การบันทึกรายการในสมุดขั้นตนและบัญชีแยกประเภท  การทํางบทดลอง  รายการ
ปรับปรุง  การปดบัญชี  และการทํารายงานการเงินตามขอกําหนดของธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
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3201 – 2024 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล             3  (3) 
  (Hospital  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจสถานพยาบาล  รูปแบบพื้นฐานการบัญชีและการภาษี
อากรของกิจการสถานพยาบาล 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการสถานพยาบาล 
3. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเกี่ยวกับธุรกิจสถานพยาบาล  รูปแบบพ้ืนฐานการบัญชี  และการภาษีอากร 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการสถานพยาบาล 
3. สอนทานการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของธุรกิจสถานพยาบาล  รูปแบบพื้นฐานการบัญชีและ
การภาษีอากรของกิจการสถานพยาบาล  วิเคราะหรายการคา  บันทึกบัญชี  ควบคุมสินคา จัดทําทะเบียน  
กําหนดรูปแบบ  สมุดบัญชี  กําหนดรหัสบัญชี  ทํารายงานการเงินตามขอกําหนดของธุรกิจสถานพยาบาล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการตลาด 
 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

186

3202 – 2001 การจัดการขาย             3  (3) 
  (Sales  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจวิธีการจัดการขายอยางมีระบบ 
2. มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนภูมิโครงสรางการจัดองคการฝายขาย 
2. ฝกอบรมพนักงานขาย กําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขายและจัดทํารายงานการขาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย  บทบาทความสําคัญของโครงสราง  และ การจัดรูป
องคการฝายขาย  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย   การฝกอบรมพนักงานขาย  การจาย
คาตอบแทน  การกําหนดอาณาเขตขาย  โควตาการขาย  การทํารายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย  การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 
 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Research) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติงานวิจัย 
2. มีทักษะจัดทําเคร่ืองมือการวิจัย  การวางแผน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมาย

และการนําเสนอ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเคร่ืองมือ  วางแผนการวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมาย 
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด  ประเภทของการวิจัยตลาด  หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย  เคร่ืองมือทางการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหการอานและแปลความหมายของขอมูล   การนําเสนอและการติดตาม
ผลการวิจัยโดยเนนการปฏิบัติงานจริง 
 
3202 – 2003  กลยุทธการตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Strategies) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการและกลยุทธทางการตลาด 
2. มีทักษะการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 
3. มีจริยธรรมการใชกลยุทธการตลาดตอกลุมเปาหมายทางการตลาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนสวนผสมกลยุทธทางการตลาด 
2. เขียนแผนงานปฏิบัติการทางการตลาด 
3. วิเคราะหตลาดเปาหมายไดชัดเจน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกลยุทธการตลาด   หลักการและกลยุทธทาง
การตลาด  แนวความคิดทางการตลาดแบบผสม  วิเคราะหตลาด  การกําหนดกลุมเปาหมาย  การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑ  การกาํหนดกลยทุธดานการต้ังราคาและนโยบายราคา  การกําหนดกลยุทธดานการ
จัดจําหนาย  การกําหนดกลยุทธดานการสงเสริมการจําหนาย 
 
3202 – 2004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด              3  (3) 
  (Marketing  Workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความสามารถบูรณาการความรูที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติงานดานการตลาด 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานเปนทีมงาน 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอาชีพงานดานการตลาด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการตลาด 
2. เขียนโครงการ  1  โครงการและนําเสนอ 
3. แกปญหากรณีศึกษาทางการตลาด  1  เร่ือง  (Case  Study)  ปฏิบัติงานเปนทีมงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานดานการตลาด  เทคนิค
การดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ  การดูงานนอกสถานที่  การจัดการบรรยายหรืออภิปรายจาก
บุคคลตาง ๆ  ในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  และกําหนดการปฏิบัติงานจริงตามโครงงานที่กําหนด
ข้ึนรวมกันระหวางผูเรียน  ซึ่งจัดแยกเปนกลุมและผูสอนตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น 
 
3202 – 2005 การสงเสริมการขาย               3  (3) 
  (Sales  Promotions) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย  (Sales  Promotions  Mix) 
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินการสงเสริมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย  วัตถุประสงคและ
ประโยชนของการสงเสริมการขาย  อุปสรรคและปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการขาย   การวางแผน
สงเสริมการขาย  เคร่ืองมือในการสงเสริมการขาย    แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ  ในการสงเสริมการขาย  
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  คนกลางและพนักงานขาย  การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย 
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3202 – 2006 พฤติกรรมผูบริโภค            3  (3) 
  (Customer  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
2. มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
3. ตระหนักถึงมูลเหตุและแจงจูงใจในการซื้อของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปนสาเหตุจูงใจตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  
2. ประยุกตการใชทฤษฎีแหงความตองการและทฤษฎีการจูงใจ  
3. เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพรนวัตกรรม   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค  รูปแบบตาง ๆ  ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางออม  
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อ 
 
3202 – 2007 การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม             3  (3) 
  (Small  Retail  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจกระบวนการการจัดตั้งรานคาปลีกขนาดยอม 
2. มีทักษะการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถงึการมีจริยธรรมในการประกอบธรุกิจคาปลกี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโครงการจัดต้ังรานคาปลีกขนาดยอม 
2. เขียนแผนธุรกิจ  (Business  Plan)  การคาปลีกขนาดยอม 
3. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม  (SMEs) 
4. จัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหเลือกทําเลที่ต้ังรานคาปลีกขนาดยอม  กลุมเปาหมาย  
รายได  จํานวนประชากรในชุมชน   การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา   คูแขงขัน  ขอมูลจากแหลง            
เงินทุน  เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน  การฝกอบรมจากสมาคมคาปลีก  รูปแบบของธุรกิจคาปลีก  การ
ขออนุญาตการจัดต้ังรานคาปลีก  การจัดกิจกรรมสวนผสม  การสงเสริมการขาย  การนําเทคโนโลยีมาใช
ในรานคาปลีก  จริยธรรมการประกอบธุรกิจคาปลีก 
 

3202 – 2008 การตลาดเพื่อการสงออก               3  (3) 
  (Marketing  for  Export) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศ 
2. มีทักษะการบริหารจัดการเอกสารเพื่อการสงออกและการ  Packing 
3. มีทักษะการติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงออก เชน กรมการ         สงเสริม

การสงออก  กรมศุลกากร  บริษัทตัวแทน / นายหนา  วารสารผูสงออก  Directory  ธนาคาร  
B.O.I. ฯ 

4. มีทักษะในการคนหาขอมูลกลุมเปาหมายจาก  Internet 
5. มีทักษะในการคํานวณคิดตนทุนการกําหนดราคา  การเสนอราคา 
6. มีทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาด  แผนการขาย   
2. บริหารและจัดการเอกสารเพ่ือการสงออก 
3. พิมพเอกสารเพ่ือการสงออกดวยคอมพิวเตอร 
4. จัดเกรดและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
5. เขียน  อาน  พูด  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดี  จัดนิทรรศการ / Booth 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการตลาดเพื่อการสงออก   ประโยชนของการสงออกตอระบบ
เศรษฐกิจสวนรวม  ลักษณะของตลาดตางประเทศ  ความตองการของตลาดแยกตามกลุมการเลือกและ
การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก  การวิเคราะหชองทางการจําหนายและการเลือกชองทาง
จําหนายตางประเทศ  เทคนิคการหาตลาดตางประเทศ  การคิดตนทุนและการกําหนดราคาสินคาเพื่อการ
สงออก การสงเสริมการตลาดสินคาเพื่อการสงออกในตลาดตางประเทศ  การสงเสริมและการพัฒนาการ
สงออกของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
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3202 – 2009  เทคนิคนําเสนอ                3  (3) 
  (Presentation  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจวิธีการนําเสนอแนวความคิดและผลงาน 
2. มีทักษะการพูด  การเขียน  และการใชเคร่ืองมือโสตทัศนอุปกรณ 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและเคารพตอผูฟง 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดทําแฟมเอกสาร   (กําหนดการ   หัวขอเร่ือง   สรุปสาระสําคัญหาเน้ือหา   บทสรุป  

แบบสอบถาม  จดหมายของคุณ) 
2. จัดทําสื่อที่ใชในการนําเสนอ 
3. เขียนโครงการการนําเสนอ 
4. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลการนําเสนอ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคนิคการนําเสนอ  หลักการนําเสนอ  
จิตวิทยาในการนําเสนอ  ประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ  การจัดทําเคร่ืองมือและอุปกรณในการนําเสนอ  
วิธีการนําเสนอ  การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ  งบประมาณในการจัดทํา  ปญหา
และอุปสรรคในการนําเสนอและวิธีการแกปญหา   
 
3202 – 2010 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ               3  (3) 
  (Marketing  for  Service  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะในงานการขายและการตลาดในธุรกิจบริการ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของตลาดธุรกิจบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนการตลาดธุรกิจบริการ 
2. รวบรวมขอมูลธุรกิจบริการและจัดประเภทธุรกิจบริการ 
3. จัดลําดับความสําคัญประเภทธรุกิจบริการไดข้ันตํ่า  50  ประเภท 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของตลาด  ลักษณะตลาดธุรกิจบริการ  การจัดลําดับความสําคัญของ
ตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณ  สภาพแวดลอมดานการแขงขัน  กลยุทธทางการตลาด  
แนวโนมของตลาดธุรกิจบริการในอนาคตตอสถานการณเศรษฐกิจและสังคม 
  
3202 – 2011 การบริหารการจัดซือ้               3  (3) 
  (Purchasing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานภาคเอกชน 

2. มีทักษะในการใชเอกสารและเทคโนโลยี 
3. ตะหนักถึงความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และมีความรูสึกการมีสวนเปนเจาของ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียน  Flow  Chart  ลําดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อของหนวยงานเอกชนและรัฐบาล 
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ  สัญญาณเตือนปริมาณสินคาใน

คลังสินคา  โดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ  สวนประกอบ  วัสดุ  สินคาสําเร็จรูป  ระเบียบ
วิธีการจัดซื้อ  เทคนิคการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  จังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การจัดซื้อ  การเลือกและหาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ  
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ 
 
3202 – 2012 ศิลปะการขายชั้นสูง               3  (3) 
  (Salesmanship  Advance) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําคัญ 
2. สามารถวางแผนการขายและการใชคําพูดขาย  (Sales  Talk)  อยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการเสนอขายใหกับบุคคล  องคกรธุรกจิ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ 
4. ตระหนักถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ 
2. เขียนแผนการขาย 
3. ใชเคร่ืองมือ / อุปกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศในงานการขาย 
4. ประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและเทคนิคของศิลปะการขาย   ทฤษฎีการขาย  เทคนิคการขาย  
ศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ  การวางแผนการขาย  การเสนอขายใหกับบุคคล  องคกรธุรกิจ  
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐบาล  ระเบียบการจัดซื้อ  จัดจางของหนวยงานธุรกิจและ        ภาครัฐ  การ
บริหารงานบุคลากรฝายขาย  การประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย  การใชเทคโนโลยีในงานขาย  
จริยธรรมของพนักงานขาย 
 
3202 – 2013 การสรางตราสนิคา                3  (3) 
  (Trade  Mark) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สรางการยอมรับตราย่ีหอของผลิตภัณฑใหม 
2. สรางตรายี่หอของผลิตภัณฑใหมีความเขมแข็งในตลาด 
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของตราย่ีหอ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเคร่ืองหมายการคา  สัญลักษณการคา  ชื่อสินคา  ขอความ  บรรจุภัณฑ 
2. เขียนแผนงานสงเสริมการตลาดตราย่ีหอสินคา 
3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบตราสินคา / บรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเคร่ืองหมายการคา  ตรายี่หอ  สัญลักษณการคา  ชื่อสินคา  
ขอความ  (Copy)  บรรจุภัณฑ  การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  เคร่ืองหมายการคา  สัญลักษณ  (Logo – 
Brand)  ใหเปนที่ยอมรับของตลาด  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)  
การใชตราสินคาเดิมกับการสรางตรายี่หอใหม  การนําเทคโนโลยีมาใชงานออกแบบ 
 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

194

3202 – 2014  หลักการจัดการการกระจายสินคา              3  (3) 
  (Principle  of  Logistic) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกดิการเรียนรูระบบการรวบรวม  จัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถบริการลูกคาอยางครบวงจร 
3. นําหลักการไปใชในการประกอบอาชีพอิสระได 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนขบวนการจัดสงสินคา / บริการ 
2. รวบรวมสินคาและจัดสงสินคาตรงเวลา 
3. ใชเทคโนโลยีเพือ่การกระจายสนิคา / บริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ  ระบบการรวบรวมสินคาที่มีคุณภาพ  เพื่อ
บริการลูกคาอยางครบวงจร  การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาคุณภาพสินคา  การจัดสงใหตรงเวลาดวย
ตนทุนที่ประหยัด  ระบบมาตรฐานการขนสง  จัดสง  และการบริการที่มีประสิทธิภาพ  ประโยชนของ
หลกัการการกระจายสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การกระจายสนิคา 
 
3202 – 2015  การบริหารการขายตรง                3  (3) 
  (Direct  Sales  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงประเภทตาง ๆ 
2. สามารถดําเนินธุรกิจการขายตรงได 
3. นําความรูและหลกัการบริหารการขายตรงไปประยกุตใชในการประกอบอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบโครงสรางองคการการบริหารขายตรง 
2. เขียนโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานขาย 
3. เขียนแผนงานบริหารขายตรง 
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกจิขายตรง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของธุรกิจขายตรง  องคประกอบที่สําคัญของ
ธุรกิจขายตรง  ลักษณะของสินคาขายตรง  เทคนิคการนําเสนอและการสาธิตสินคา  การบริหารสินคาคง
คลัง  การฝกอบรม  การสรางแรงจูงใจ  แผนการจายผลตอบแทน  การจัดการดานการเงิน  การบริหาร
เวลาและความสําเร็จ  บทบาทของธุรกิจขายตรง  แนวโนมของตลาดขายตรงในอนาคต  จรรยาบรรณ
ธุรกจิขายตรง  การคุมครองผูบริโภค  และการใชเทคโนโลยีในงานธุรกจิขายตรง 
 
3202 – 2016  การบริหารการตลาด              3  (3) 
  (Marketing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจและมีความรูทางการจัดการทางการตลาด 
2. สามารถเขียนแผนการตลาดและวางแผนกลยุทธการตลาด 
3. พัฒนาสวนผสมการตลาดมาประยุกตใชในการบริหารการตลาด 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการบริหารการตลาด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนการตลาด  เขียนแผนการขาย 
2. เขียนแผนการจัดฝกอบรมบุคลากรฝายขาย 
3. วิเคราะหปญหาและแกปญหาการสงเสริมการตลาด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวความคิดการจัดการทางการตลาด   บทบาทและหนาที่ของ      
ผูจัดการการตลาด  นโยบายและกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการตลาด  และการ
สงเสริมการตลาด  การวิเคราะห  การวางแผน  การควบคุมและการจัดองคการ  แนวโนมของการจัดการ
ตลาดในอนาคต  รวมท้ังการวิเคราะหปญหา  และกรณีศึกษาทางการตลาด 
 
3202 – 2017   การตลาดทางตรง                3  (3) 
  (Direct  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจระบบการตลาดทางตรง 
2. วางแผนและกลยุทธการตลาดทางตรง 
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3. ใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
4. มีเจตคติและคณุธรรมตออาชีพการขายตรง 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงสรางการตลาดทางตรง 
2. เขียนแผนงานการตลาดทางตรง 
3. เขียนโครงการฝกอบรมบุคลากรการตลาดทางตรง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทและระบบการตลาดทางตรง  เทคนิคและกลยุทธการตลาดทางตรง  การ
วางแผน  การควบคุม  และการประเมินผล  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการตลาดทางตรง 
 

3202 – 2018 การบริหารการจัดจาํหนาย              3  (3) 
  (Channel  of  Distribution  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจถึงระบบการกระจายสินคา 
2. ทราบถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายสินคา 
3. สามารถเลือกประเภทของการขายผอนชองทางการจําหนายสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการจัดจําหนาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานการจัดจําหนายสินคา / บริการ 
2. วางแผนระบบการจัดจําหนายผานชองทางตาง ๆ 
3. เขียนแผนงานการบริหารบุคลากร  การจัดจําหนายตามพื้นที่ขาย / เขตขาย 
4. เขียนแผนการบริหารยานพาหนะเพือ่การจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดจําหนาย  การออกแบบและการเลือกชองทาง  การจัดจําหนาย  
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย  การกระตุนและสงเสริมคนกลาง  การควบคุม          การประเมินผล
รวมทั้งการกระจายสินคาในระบบชองทางการจัดจําหนาย  และการแกปญหา                  ที่เกิดขึ้นใน
ระดับชองทางการจัดจําหนาย 
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3202 – 2019 การบริหารการคาปลีก              3  (3) 
  (Retail  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกและจัดตั้งองคการ 
2. ตั้งราคาขายปลีกและใชวิธีสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม 
3. ทราบวิธีการควบคุมสินคาคงคลังและการจัดการดานการเงิน 
4. ทราบถึงแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต 
5. เห็นคุณคาของการบริหารการคาปลีก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานบริหารผลิตภัณฑ 
2. เขียนแผนงานบริหารบุคลากรในพื้นที่ขาย 
3. เขียนแผนงานจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาด 
4. เขียนแผนงานการบริหารสินคาคงคลัง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก  สถาบันการคาปลีก  การจัดการดานการคา
ปลีก  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การจัดต้ังองคการ  การจัดงานบุคคล  การจัดการสินคา  การต้ังราคา  วิธีการ
สงเสริมการขายของกิจการคาปลีก  และการใหบริการตาง ๆ  ตลอดทั้งระบบการควบคุมดานการเงิน  
และแนวโนมการคาปลีกในอนาคต 
 
3202 – 2020 การคาสง                3  (3) 
  (Whole  Sailing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงระบบโครงสรางของการคาสง 
2. ทราบถึงบทบาทและหนาที่ของการคาสง  ตลอดจนการจัดการดวยการคาสง 
3. สรางจิตสํานึกของการเปนผูคาสงที่รับผิดชอบตอสังคม 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

198

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานการจัดการธุรกิจคาสง 
2. บูรณาการการจัดสงสนิคาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาสง  โครงสรางของการคาสง  หนาที่
และบทบาทของการคาสง  ประเภทและรูปแบบของการคาสง  ระบบการจัดการดานการ      คาสงที่
เกี่ยวกับการซื้อ  และขายสินคา  การเลือกทําเลที่ตั้ง 
 
3202 – 2021 ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม              3  (3) 
  (Marketing  System  and  Environment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
2. มีทักษะในการเขียนแผนงานใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง  และ

เทคโนโลยี 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอสภาพแวดลอม 
2. เขียนแผนงานระบบตลาดและสภาพแวดลอม ระยะ  6  เดือนและ  1  ป 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม  ประเภทหนาที่
ของสถาบันทางการตลาด  หนวยงานของรัฐวาเกี่ยวของ  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี
ทรัพยากร  ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้งกฎหมาย  จรรยาบรรณท่ีนักธุรกจิควรคํานึงและถือปฏิบัติ 
 
3202 – 2022 นโยบายผลิตภัณฑและราคา               3  (3) 
  (Product  and  Price  Policy) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑและราคาสินคา 
2. มีความรูและความเขาใจในเรื่องของสวนผสมผลิตภัณฑ 
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3. มีความรูและความเขาใจในเรื่องการกําหนดราคาสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานนโยบายผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
2. คํานวณตนทุนและการกําหนดราคา 
3. ประเมินสภาพตลาดที่มีผลกระทบตอนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดตาง ๆ  ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ
และราคา  การกําหนดสวนผสมผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและราคาให
สอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีตอผลกระทบตอการ
กําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 
 
3202 – 2023 การส่ือสารทางการตลาด               3  (3) 
  (Marketing  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ทราบถึงบทบาทและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดแบบตาง ๆ 
2. ทราบทฤษฎีการติดตอสื่อสาร 
3. ทราบถึงวิธีการและการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมสําหรับกิจการ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานการสื่อสารทางการตลาด 
2. กําหนดงบประมาณการใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด  และทฤษฎีที่
เกี่ยวของ  การกําหนดวิธีการและสื่อที่ตองใชในกระบวนการสื่อสาร  การใชเคร่ืองมือ     สื่อสารทาง
การตลาด  การกําหนดงบประมาณและการพิจารณาคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมสําหรับ       กิจการ 
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3202 – 2024 การบริหารธุรกิจเครือขาย             3  (3) 
  (Network  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจโครงสรางการประกอบธุรกจิในระบบเครือขาย 
2. มีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจในระบบเครือขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ  การมีจริยธรรมในธุรกจิแบบเครือขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโครงสรางการประกอบธุรกิจแบบเครือขาย 
2. เขียนแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเครือขาย 
3. เขียนโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในระบบเครือขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางของการประกอบธุรกิจแบบเครือขาย  วิธีการ
ดําเนินงานธุรกิจแบบเครือขาย  ระบบการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหเครือขาย  ระบบการบริหารการ
จัดสงสินคาใชเครือขาย  รวมทั้งระบบการแขงขันผลประโยชนรวมกัน 
 
3202 – 2025 ความรูเกี่ยวกับสินคา                3  (3) 
  (Product  Knowledge) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจประเภท  กลุมของสินคาและบริการ 
2. มีทักษะพื้นฐานตามกระบวนการของสินคาและบริการ 
3. มีความรับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนการขายสินคาและบริการ 
2. เขียนแผนการตลาดสินคาและบริการ 
3. เขียนโครงการและแผนงานธุรกิจขนาดยอม  (SMEs) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสินคาและบริการประเภทตาง ๆ  
กรรมวิธีการผลิต  แหลงวัตถุดิบ  การจัดคุณภาพและมาตรฐานของสินคา  การเลือกตลาดเปาหมาย  การ
จัดจําหนายสินคา  การกําหนดราคาและการสงเสริมการจําหนายสินคา  ปญหาและอุปสรรคทางการตลาด
เกี่ยวกับสินคา  ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มีตอ
สินคาในสภาพปจจุบัน 
 
3202 – 2026  การตลาดอิเล็กทรอนิกส          3  (3) 
  (E – Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ทราบความสําคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
2. สามารถวิเคราะหความตองการของตลาดเปาหมาย  สิ่งแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจและ

คูแขง 
3. สามารถจัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
4. นําเทคโนโลยีใหม ๆ  ไปใชในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของตลาดเปาหมาย 
2. จัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะห
ความตองการและพฤติกรรมของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจและ
คูแขง  การจัดทําแผนกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติจริง 
 
3202 – 2027 การตลาดสินคาเกษตร               3  (3) 
  (Agricultural  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับการผลิตและตลาดสินคาเกษตร 
2. สามารถวิเคราะหตลาดสนิคาเกษตร 
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3. ทราบปญหาเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตร 
4. ทราบนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร 
5. พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นใหเปนที่ตองการของตลาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหตลาดสินคาเกษตร 
2. เขียนแผนการตลาดสินคาเกษตรฯ และแผนการขาย 
3. จัดเกรดผลิตภัณฑดานเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสินคาเกษตร  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต  และการตลาดสินคา
เกษตร  การวิเคราะหตลาดสินคาเกษตร  การจัดการสวนผสมการตลาดสินคาเกษตร  องคการทาง
การตลาดสินคาเกษตร  ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา  ปญหาเกี่ยวกับการตลาดสินคาเกษตร  
บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร 
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3203 – 2001 เลขานุการบริหาร               3   (3) 
  (Secretarial  Administration) 
 
จุดประสงครายวิชา   

1. มีความเขาใจบทบาทหนาที่การเปนเลขานุการบริหาร 
2. พัฒนาตนเอง 
3. พัฒนาวิธีการทํางานในงานเลขานุการ 
4. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการบริหาร 
2. สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาในงานเลขานุการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย   ความสําคัญของเลขานุการบริหารที่มีตอผูบริหารและองคการ  
ขอบขายงานในหนาที่เลขานุการการบริหาร  การเสริมสรางบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ จรรยาบรรณของ
เลขานุการ  การวางผังและการจัดสํานักงาน  การวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสํานักงาน  การวางแผน
ปฏิบัติงานประจําวันและการจัดประชุม 
 
3203 – 2002 งานพิมพดีดประยุกต               3   (4) 
  (Applied Typing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานผลิตรูปแบบตาง ๆ  
2. มีทักษะในการพิมพงานขั้นผลิต 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. พิมพงานขั้นผลิตภายในเวลาใชงาน 
2. พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ ดวยเคร่ืองพิมพดีดธรรมดาหรือพิมพดีดไฟฟา หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพขอความจับเวลา  งานขั้นผลิตรูปแบบตาง 
ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยเคร่ืองพิมพดีดธรรมดาหรือเคร่ืองพิมพดีดไฟฟา  หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
 
3203 – 2003 การใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ            3   (5) 
  (Computer Packages in Secretarial work) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ 
3. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานดวยโปรแกรมชุดสํานักงาน 
2. เลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับลักษณะงานในสํานักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดสํานักงานไปประยุกตใชในงานเลขานุการ  ประเภท
งานพิมพ  งานคํานวณ  และงานนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3203 – 2004 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ             3   (4) 
  (Information technology for secretaries) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในสํานักงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในงานเลขานุการ 
2. สืบคนดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
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3. รับสงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําสารสนเทศไปประยุกตใชในงานเลขานุการ การสืบคนโดยระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต  การรับ – สงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 
3203 – 2005 การบริหารงานเอกสาร               3   (3) 
  (Documentation  Administration) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจเกีย่วกบัการบริหารวงจรเอกสาร 
2. มีทักษะในการบริหารวงจรเอกสาร 
3. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในงานเอกสาร 
4. มีจริยธรรมในการนําขอมูลมาใช 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรเอกสาร 
2. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในงานเอกสาร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวงจรเอกสาร  ปฏิบัติกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร
วงจรเอกสาร  ระบบการจัดเก็บเอกสาร  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารงานเอกสาร 
 
3203 – 2006 การพัฒนางานสํานักงาน               3   (3) 
  (Office  Systema  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจในการจัดระบบและปรับปรุงงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. มีกิจนิสัยทีดีในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาระบบงานในสํานักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบสํานักงาน  การปรับปรุงระบบสํานักงาน  ขอดี –  ขอเสีย
ของการปรับปรุงระบบสํานักงาน   บุคลากรในสํานักงาน   การจัดสํานักงานจําลอง  ฝกปฏิบัติงาน
สํานักงานเพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
 
3203 – 2007 เทคนิคการบันทึกและถอดขอความ             3   (3) 
  (Recording  and  Transcription  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ 
2. ประยุกตงานถอดขอความเปนงานขั้นผลิต 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ 
2. ผลิตงานในรูปแบบตาง ๆ จากการบันทึกและถอดขอความ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาเทคนิคการบันทึกและถอดขอความโดยการใชเคร่ืองบันทึกและ
ถอดขอความ  และชุดปฏิบัติการเลขานุการ  นําขอมูลที่ถอดมาพิมพงานขั้นผลิตในรูปแบบตาง ๆ  
 
3203 – 2008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ              3   (4) 
  (Vocational  workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจในการจัดทําโครงการ 
2. มีความเขาใจในระบวนการจัดสัมมนาและการติดตอสื่อสาร 
3. มีทักษะในการจัดการสัมมนา 
4. มีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดทําโครงการ 
2. จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานตามโครงการที่กําหนด  อภิปรายกรณีศึกษา  ปญหาตาง ๆ ในงาน
เลขานุการ   วิ เคราะหปญหาและแนวทางแกไข   การจัดสัมมนา   การฟงบรรยายจากวิทยากร       
ผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเลขานุการและสาขาอ่ืน ๆ กําหนดหัวขอเพื่อการศึกษา  คนควา  และการเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
 
3212 – 2107 ภาษาอังกฤษเพื่อการเลขานุการ              2   (3) 
  (English  for  Secretarial  Practice) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท  และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 
3. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ในงานเลขานุการ 
2. เขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจและทางสังคม 
3. สนทนาและบันทึกขอความทางโทรทัศน 
4. อานเอกสารทางธุรการและสรุปสาระสําคัญ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษาที่ใชในงานเลขานุการ  ฝกปฏิบัติการสนทนา
เกี่ยวกับการตอนรับแขก  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท  ฝกการเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ ทั้งทาง
ธุรกิจและทางสังคม  การบันทึกขอความทางโทรศัพท  การจดบันทึกการประชุม  การสรุปใจความสําคัญ
ของเอกสารธุรกิจ 
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3203 – 2009 การผลิตเอกสาร             3  (4) 
  (Document  Production) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 
2. นําเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมมาประยุกตใชในการผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการผลิตเอกสาร  การใชเทคโนโลยีในการผลิตเอกสารชนิดตาง ๆ  
การทําแผนพับ  จุลสาร ใบปลิว  การวางรูปแบบขอความในเลม  การออกแบบหนาปกและหลังปก  
วิธีการจัดเขาเลมชนิดตาง ๆ  อยางสมบูรณ 
 
3203 – 2010 พิมพดีดขั้นผลิตดวยคอมพิวเตอร           3  (4) 
  (Word  Processing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการพิมพงานขั้นผลิต 
2. มีทักษะในการพิมพงานขั้นผลิต 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พิมพงานข้ันผลิตดวยคอมพิวเตอร 
2. พัฒนางานข้ันผลิตดวยคอมพิวเตอร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการพิมพงานขั้นผลิตประเภทตางๆ  ที่มากขึ้น             การ
พิมพงานจากราง  การวางแบบฟอรม  การออกแบบเอกสารขั้นผลิต  ทั้งภาษาไทยและ        ภาษาอังกฤษ
ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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3203 – 2011 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ           3  (4) 
  (Office  Automation  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับสํานักงานอัตโนมัติ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใชเครื่องปฏิบัติงานสํานักงานสมัยใหม 
3. มีกิจนิสัยและคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมปฏิบัติงาน 
2. เลือกใชเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมเหมาะสมกับงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสํานักงานอัตโนมัติ  สวนประกอบ  
ประโยชน  ขอดี – ขอเสียของสํานักงานอัตโนมัติ  ตลอดจนฝกการใชเคร่ืองปฏิบัติงานสํานักงาน
สมัยใหมชนิดตาง ๆ  ศึกษาบทบาทของคอมพิวเตอรในสํานักงานสมัยใหม  กําหนด      หัวขอกรณีศึกษา
ตาง ๆ  แลวนําเสนอขอมูลดวยเครื่องใชสํานักงานสมัยใหม 
 
3203 – 2012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ          3  (3) 
  (Personal  Development  for  Secretaries) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. มีทักษะในการแสดงออกแตละสถานการณ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการเปนเลขานุการที่ดี  บุคลิกภาพดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
2. แสดงออกถึงบุคลิกภาพการเปนเลขานุการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและ
ภายนอกที่พึงปรารถนา  หลักและวิธีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ศิลปะการแตงกาย  การวางตัว  และการ
ปรากฏตนตอหนาชุมชน  การดูแลและรักษาสุขภาพ  การพัฒนาอุปนิสัยสวนตัวและการพัฒนาทางจิต  
การมีมนุษยสัมพันธ  มารยาทและการสมาคม  การฝกพูดในรูปแบบตาง ๆ    บุคลิกภาพของการเปนผูนํา  
ศิลปะการโตตอบ  มารยาทในการประชุมสัมมนา  การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยตาม
ระบอบประชาธิปไตยไดอยางถูกตอง และเหมาะสมกับอาชีพงานเลขานุการ 
 
3203 – 2013 การส่ือสารธุรกิจไทย            3  (3) 
  (Thai  Business  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการติดตอสื่อสารและการใชอุปกรณสื่อสาร 
2. มีทักษะในการติดตอสื่อสาร  และการราง – โตตอบจดหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการติดตอส่ือสาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติการในการติดตอสื่อสาร 
2. ใชเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสาร  ความสําคัญและหลักการสื่อสารที่ดี ประเภทของการ
สื่อสาร  วิธีการใช เคร่ืองมือสื่อสารแตละประเภทและการบํารุงรักษา  การใชสํานวนในการพูด
ติดตอส่ือสาร วิธีการใชสํานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ  การรางและโตตอบจดหมาย  
การบันทึกขอความ  การสรุปยอเร่ือง  การสรางแบบฟอรมเอกสารในการติดตอสื่อสาร   และการ
ใหบริการในงานตาง ๆ 
 
3203 – 2014 เทคนิคการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ           3  (3) 
  (Technic  of  Practical  Training) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจข้ันตอนการฝกอบรม 
2. มีทักษะในการจัดฝกอบรม 
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3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดฝกอบรมประเภทตาง ๆ 
2. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนกอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและสิ้นสุดการฝก      อบรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจความตองการ  การเขียนโครงการฝกอบรม  ประเภทของการ
ฝกอบรม  ขั้นตอนในการฝกอบรม  เทคนิคและวิธีการฝกอบรม  อุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่จําเปน
สําหรับการฝกอบรม  หนาที่และความรับผิดชอบของผูดําเนินการฝกอบรม         เร่ิมต้ังแตกอนการ
ฝกอบรม  ระหวางการฝกอบรมและสิ้นสุดการฝกอบรม 
 
3212 – 2006  ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน           3  (4) 
  (English  for  Office  Work) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานสํานักงาน 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการฟง  พูด  อาน  และเขียนในงานสํานักงาน 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน 
3. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศภายในสํานักงาน 
4. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท 
5. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการใชอุปกรณในสํานักงา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวนที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน  ฝกปฏิบัติการสนทนา      โตตอบ
ที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน  การใหขอมูล  การตอนรับผูมาติดตอ  การสื่อสารภายในหนวยงาน  การ
จัดเก็บเอกสาร  (Filling)  การเขียนบันทึกขอความ  ประกาศ  การพูดและรับฝาก ขอความทางโทรศัพท  
การนัดหมาย  และข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน 
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3204 – 2301 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ            2  (3) 
  (Office  Automation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
2. มีความสามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงาน 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
4. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ 
2. สามารถนําโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติมาประยุกตใชในงานธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่และความสัมพันธของการจัดการสํานักงานกับโครงสรางของ
องคกรธุรกิจ  ทําหนาที่และประโยชนของสํานักงานอัตโนมัติ  เทคโนโลยีของสํานักงานอัตโนมัติ  การ
ประมวลผลสารสนเทศตาง ๆ  องคประกอบและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในสํานักงานอัตโนมัติ การเลือกซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
 
3207 – 2009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน           3  (3) 
  (Performance  Evaluation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการนําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. บอกขั้นตอนและเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. นําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานในองคการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน    หลักการ  
กระบวนการ  และเทคนิควิธีการประเมินผล  การสรางรูปแบบ  ระบบและวิธีการในการประเมินผล  การ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน  และปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานในองคการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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3204 – 2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ          3  (4) 
  (Information  Technology) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจไดอยางเหมาะสม 
3. มีความรูความเขาใจตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารขอมูล 
4. เห็นคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศตองานธุรกจิและสงัคม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมชุดสํานักงานไดถูกตองตามลักษณะงาน 
3. สืบคนขอมูล  ตลอดจนรับ – สงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  องคประกอบของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความหมายของคอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร  
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในธุรกิจ  ระบบเครือขายเบ้ืองตน  การใชอินเทอรเน็ต 
 
3204 - 2002  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร             3  (4) 
   (Computer  mathematics) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจํานวน 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟงกชั่นพีชคณิต 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมตริกซ  ลิมิต  อนุพันธ  ปฏิยานุพันธ 
4. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร 
5. เห็นคุณคาของการนําคณิตศาสตรมาใชในระบบคอมพิวเตอร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร 
2. ประยุกตใชหลักทางพีชคณิตบูลีนในการแกไขปญหาทางตรรกศาสตร 
3. ประยุกตใชหลักการแคลคูลัสในการแกปญหาทางคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐาน  และพีชคณิตบูลีน  ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและ
อัลกอริทึม  เมทริกซและดีเทอรมีแนน  กฎของคราเมอร  การดําเนินการเปลี่ยนแถวเชิงมูลฐาน        ลิมิต  
อนุพันธ  (Derivative)  ปฏิยานุพันธ  (Intergrated) 
  
3204 - 2003 โครงสรางระบบคอมพิวเตอร                       3 (4) 
   (Structure of  computer Systems) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  และสวนประกอบ     ตาง ๆ 

ของเคร่ือง 
2. มีทักษะเบ้ืองตนในการเขียนโปรแกรมภาษาเคร่ือง  (Assembly) 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญ  และบทบาทขององคประกอบคอมพิวเตอรที่มีตอการทํางานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความสําคัญขององคประกอบหลักของคอมพิวเตอร 
3. เลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร   โครงสรางและการทํางานของ  
CPU,   ALU,   Register,  Memory,  Port,  รหัสแทนขอมูล  ภาษา Assembly  เบ้ืองตน 
 
3204 – 2004 ระบบปฏิบัติการ                3  (4) 
   (Operating  systems) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 
2. มีความรูความเขาใจหนาที่และการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
3. มีทักษะในการใชระบบปฏิบัติการ 
4. เห็นคุณคาของการใชระบบปฏิบัติการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
2. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติการใชระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  วิธีการทํางานและ
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ  การทํางานแบบทีละโปรแกรม  แบบพรอมกันหลายโปรแกรม  
ระบบการแบงเวลา  บทบาท  หนาที่ของระบบปฏิบัติการ  การจายงาน  การจัดสรรหนวยประมวลผล  
การบริหารและการจัดการหนวยความจํา  การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร  การจัดการรับขอมูล
และการแสดงผล   ระบบแฟมขอมูล   การใชระบบปฏิบั ติการที่ นิยมกันแพรหลายบนเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร 
 
3204 - 2005 ระบบฐานขอมูล               3  (4) 
   (Database  Systems) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในความหมายและความสําคัญของฐานขอมูล 
2. สามารถออกแบบระบบฐานขอมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน  (Normalization)   
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาฐานขอมูล 
4. เห็นคุณคาในการใชระบบฐานขอมูล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธอยางงาย 
2. เลือกใชโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลไดเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย   องคประกอบ   ความสําคัญของระบบฐานขอมูล       
รูปแบบของฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูล  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ภาษาฐานขอมูล  การจัดระบบ
ขอมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน   แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล   การออกแบบและการใช
ฐานขอมูล  ปญหาและการควบคุมการใชระบบฐานขอมูล  ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย 
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3204 – 2006  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม              3  (4) 
  (Data  Structure  and  Algorithms) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจในโครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยส่ือประเภทตาง ๆ 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคนหาขอมูลแบบตาง ๆ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลแฟมขอมูล 
5. เห็นคุณคาของโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสรางขอมูลประเภทตาง ๆ 
2. ปฏิบัติการประมวลผลแฟมขอมูล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล  ลักษณะโครงสรางขอมูลเชิงเสน  ตัวแปรชุด  การ
จัดการขอมูลภายในโครงสราง  Array , Stack , Queue  และ  Linked – list  เรียนรูการทํางานและการ
จัดการขอมูลภายในโครงสราง  Tree  และกราฟ  และเทคนิคการเก็บขอมูลดวยอุปกรณภายนอก  
หลักการและการปฏิบัติในการประมวลขอมูลบนสวนประกอบของแฟมขอมูล  ประกอบดวย  ระเบียน  
บล็อก  แฟมโครงสรางขอมูลที่จําเปนในการจัดระบบแฟมขอมูลแบบตางๆ  การเรียงลําดับ  แบบไบนารี  
และการคนหา  การสรางและการจัดการแฟมขอมูล  โดยการเขาถึงแบบลําดับ  แบบใชดัชนีและแบบแฮช  
(Hashing)  ตลอดจนความผสมผสานวิธีการตาง ๆ  รวมถึงการประยุกตใชงานเขาดวยกันเพื่อความ
เหมาะสมกับงาน 
 
3204 - 2007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม            3  (4) 
   (Program   Design  and  Development) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความสามารถวิเคราะหปญหาและกําหนดข้ันตอนการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนของการออกแบบโปรแกรม 
3. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
4. เห็นคุณคาถึงความสําคัญของการออกแบบโปรแกรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม 
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรแกไขปญหาการทํางาน  การวิเคราะหปญหา  การ
กําหนดขั้นตอนการทํางาน  (Algorithm)    การเขียนผังงาน  การสรางเซตกับผังงาน  การเขียนรหัสเทียม  
(Pseudo Code)   หลักการออกแบบโปรแกรม  และการพัฒนาโปรแกรม   
 
3204 - 2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี             3  (4) 
   (C  Programming) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในโครงสรางและไวยากรณของภาษาซี 
2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเลก็ดวยภาษาซี 
3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีจัดการแฟมขอมูล 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของโปรแกรมภาษาซี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโปรแกรมประยุกตถูกตองตามโครงสรางของภาษาซี 
2. สามารถทดสอบและแกไขการทํางานของโปรแกรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ลักษณะทั่วไปและ
ลักษณะจําเพาะของภาษาซี  ลักษณะที่แตกตางจากภาษาอ่ืน หลักการของภาษาซี องคประกอบและ
โครงสรางของโปรแกรม  ลักษณะของตัวแปร  ตัวดําเนินการนิพจน  วิธีการและคําสั่งตาง ๆ ในการเขียน
โปรแกรมภาษาซี   การสรางและเรียกใชฟงกชั่น  การสรางไฟล  การเขาถึงไฟลและการประยุกตใชงาน 
 
3204 - 2009 การวิเคราะหและออกแบบระบบ             3  (4) 
   (System  analysis and design) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจทั่วไป 
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2. มีความรูความเขาใจในวงจรการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3. มีความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือชวยวิเคราะหและออกแบบระบบ 
4. เห็นคุณคาของการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ  วงจรการวิเคราะหระบบงาน  
คุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ  ขั้นตอนและวิธีการ และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ การศึกษา
ระบบงาน วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อการใชเครื่องมือในการวิเคราะห     ระบบงาน  การเขียน Data Flow 
Diagrams,  System  flow  chart , ER – Diagram , Description  Table , Description  Tree  และ  Data  
Dictionaries  ตลอดจนการเขียนและการนําเสนอ  โครงรางระบบงานทางธุรกิจ 
 
3204 - 2010 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย             3  (4) 
  (Data  Communication  and  network) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. สามารถใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. เห็นคุณคาในเรื่องการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความสําคัญของการสื่อสารและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. ปฏิบัติการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับพื้นฐานของการสื่ อสารขอมูล   และเครือข ายคอมพิว เตอร           
องคประกอบของการส่ือสารขอมูล ตัวกลางและอุปกรณ  มาตรฐานการสื่อสารขอมูล   ชนิดของสัญญาณ
และวิธีการสงสัญญาณขอมูล  สื่อและอุปกรณที่ใชในการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย    โครงสรางของ
เครือขายคอมพิวเตอร  โพรโตคอล  การออกแบบ  ระบบเครือขายกับอินเตอรเน็ต  บริการตาง ๆ บน
อินเตอรเน็ต  ตัวอยางของเครือขายและประโยชนของเครือขายแตละประเภท 
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3204 - 2011 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต                            3  (4) 
   (Internet  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจระบบการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะในการใชระบบอินเทอรเน็ต 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตตอการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายมาตรฐานการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย 
2. ปฏิบัติการสืบคนขอมูล  ตลอดจนทําการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของอินเทอรเน็ต  ระบบเครือขาย  Protocol TCP/IP,  
Client – Server , DNS , SUBNet , FTP , Telnet , E – mail , WWW  การติดตั้งระบบ      อินเทอรเน็ตสวน
บุคคล ปฏิบัติการใชบริการตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต การเลือกผูใหบริการ               อินเทอรเน็ต  (ISP)  
ปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต 
 
3204 - 2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                3   (4) 
   (Management  information  systems) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. มีความสามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะหออกแบบ  ตลอดจน

นําไปใชพัฒนางานองคกร 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
2. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. นําระบบสารสนเทศไปใชกับงานในอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของขอมูลและสารสนเทศ   ความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศกับองคกรธุรกิจ  โครงสรางการบริหารในองคกรธุรกิจ  ระดับการใชสารสนเทศใน
องคการธุรกิจ  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ   ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบปญญาประดิษฐ
เบ้ืองตน 
 
3204 - 2013 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ             3  (4) 
   (Business  Computing  Design  Project) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกจิ 
2. มีทักษะในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของการประยุกตหลักวิชาการมาใชในการพัฒนาซอฟตแวร 
4. เห็นคุณคาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานขนาดเล็ก 
2. สามารถสรางซอฟตแวรขนาดเล็ก 
3. สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  ถูกตองตามขั้นตอน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ซึ่งครอบคลุม ต้ังแต
การกําหนดหัวขอ  โครงงาน  การวิเคราะหและออกแบบระบบ  การจัดทําซอฟตแวร          การตรวจสอบ
และทดสอบระบบ   และการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน 
 
3204 – 2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร             3  (4) 

(Practicum  in  Computer  Hardware  Assembly) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสวนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถในการตอเช่ือมอุปกรณตอพวงแตละชนิดของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
1. สามารถประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  (Peripheral) 
2. สามารถเลือกอุปกรณที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใชในปจจุบัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร การนําอุปกรณ        แตละ
ชนิดมาประกอบเปนตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร  และประยุกตใชงานใหเหมาะสมกับซอฟตแวรปจจุบัน 
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วิชาชีพสาขางานการพัฒนาโปรแกรม 

 
3204 - 2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา             3  (4) 
   (Java  Programming) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
3. เห็นคุณคาของภาษาจาวาตองานธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเลก็ดวยภาษาจาวา 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  บทบาทของเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ
ในปจจุบัน  โครงสรางและไวยากรณของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  คําสั่งภาษาจาวา  เคร่ืองมือชวย
เขียนโปรแกรมภาษาจาวา  และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาํหรับงานธุรกจิ 
 
3204 - 2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล               3  (4) 
  (Pascal  Programming) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางโปรแกรมภาษาปาสคาล 
2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของภาษาปาสคาลตองานธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหา  บอกขั้นตอนและไวยากรณของการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
2. เขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาลทางดานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของโปรแกรมปาสคาล ขอมูล     แบบงาย  
คําสั่งรับและแสดงผล  คําสั่งควบคุมโปรแกรม  โปรซีเยอร  (Procedure)  และฟงกชั่น  การสรางและการ
ใชยูนิต  ขอมูลแบบที่ผูใชกําหนดขึ้นเอง  ขอมูลแบบโครงสรางอาเรย  เรคคอรด  เซต  ไบต  และ
แฟมขอมูล 
3204 - 2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล             3  (4) 
  (Cobol  Programming) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานของภาษาโคบอล 
2. มีความรูความเขาใจโครงสรางของภาษาโคบอล 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่งและกฎเกณฑตาง ๆ ในภาษาโคบอล 
4. มีความรูความสามารถในการประยุกตใชงานประมวลผลขอมูลเชิงธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโปรแกรมประยกุตถูกตองตามโครงสรางของภาษาโคบอล 
2. เขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาโคบอล 
3. ทดสอบและแกไขการทํางานของโปรแกรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  การเขียนชุดคําสั่งและการแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอร
ดวยภาษาโคบอล  หลักการตาง ๆ ของวิธีการเขียนโปรแกรม  ความรูทั่วไป  หลักการภาษาโคบอล  
สวนประกอบและโครงสรางของภาษาโคบอล  การออกแบบโปรแกรมโครงสราง       การแกไข
ขอผิดพลาด  การทดสอบความถูกตองของโปรแกรมและเทคนิคการจัดการแฟมขอมูลในโปรแกรมภาษา
โคบอล  และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกตทางธรุกิจดวยภาษาโคบอล 
 
3204 - 2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล            3  (4) 
  (Database  management  programming) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานขอมูล 
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูล 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของฐานขอมูลในงานตาง ๆ  
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
2. เลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ 
3. เขียนโปรแกรมฐานขอมูลในงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล การจัดเก็บขอมูล รูปแบบของ
โปรแกรมโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมดานฐานขอมูล  คําสั่งตาง ๆ ในโปรแกรมดาน
ฐานขอมูล  ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลภาษาใดภาษาหนึ่งในงานธุรกิจ 
 
3204 - 2105 การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป           3  (4) 
  (Software  Development  by  Packages) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือพัฒนาซอฟตแวร 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการพัฒนาซอฟตแวร 
3. ตระหนักในบทบาทของโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายข้ันตอนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางซอฟตแวร  เพื่อใชในงานธุรกิจ  โดยใชโปรแกรมหรือ
เคร่ืองมือชวยสราง  เชน  Visual Basic,  Visual C++,  Delphi  หรือโปรแกรมอ่ืนที่เหมาะสม       การ 
Compile โปรแกรม  การสรางตัวติดต้ังซอฟตแวร  (Setup , Install , Autorun) 
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วิชาชีพสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 
 
3204 - 2201 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML           3  (4) 
   (Webpage   development by HTML) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML 
2. มีทักษะในการเขียนภาษา HTML 
3. เห็นคุณคาของภาษา HTML  ในการพัฒนาเว็บเพจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธบิายหลกัการของภาษา HTML   
2. สามารถเขียนเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษา  HTML   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางเว็บเพจดวยภาษา  hypertext markup Language (HTML)  
โครงสรางของการเขียน HTML  ประเภทของ TAG  คําสั่งการพิมพ  การจัดและการแตง       ขอความ  
การบรรจุภาพ  การสรางตาราง  การเชื่อมโยงหนา  การจัดสรางเฟรม  การใสเทคนิคพิเศษดวย  DHTML  
การขอพื้นที่เว็บไซตและการ  Upload เว็บเพจ  
 
3204 - 2202 การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป            3  (4) 
   (Webpage  development  packages) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ 
2. สามารถพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถออกแบบเว็บเพจ 
2. สามารถเลือกใชซอฟตแวรที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ 
3. สามารถสรางและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ  ปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
เพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Forntpage Express, Microsoft Forntpage,  Macromedia Dreamweaver,  
Namo Editor  Flash  หรือโปรแกรมอื่น ๆ  ที่เหมาะสม  โดยครอบคลุมการจัดขอความ  รูปภาพ  การ
เชื่อมโยง  การสรางตาราง  สรางเฟรม  การใช  Layout  การใช  Layer  การกําหนด Behavior  การผสม  
Multimedia  การสรางฟอรม  การทําภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต 
 
3204 - 2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ              3  (4) 
  (Principles  of  Webpage  design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ 
2. มีความสามารถในการออกแบบเว็บเพจอยางงาย 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของหลักการออกแบบเว็บเพจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถวางแผนการออกแบบเว็บเพจ 
2. สามารถสรางและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ  ต้ังแตระดับ  Site Design  ซึ่งประกอบดวย  
การทํางานของ  โปรแกรม Browser  ลักษณะตาง ๆ ของเว็บไซต  โครงสรางเว็บไซต การออกแบบ 
Navigation  ระดับ  Page Design  ซึ่งประกอบดวย  การออกแบบ  Interface  ความละเอียดการแสดงผล  
การแสดงสี  บทบาทของแฟม  โครงรางเอกสาร  การใชสี  การใชตัวอักษร การใชรูปภาพ  และการ
ออกแบบกราฟฟกสําหรับเว็บ 
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3204 - 2204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง               3  (4) 
   (Advanced  webpage  development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 
2. มีทักษะในการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญ  ในบทบาทของเว็บเพจที่มีคุณภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายวิธีการใชโปรแกรมพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 
2. สามรถปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจใหมีความสามารถที่สูงขึ้น  ในดานการติดตอกับ
ฐานขอมูล  โดยผานระบบ  CGI   การใชภาษา  Script  เชน  VB Script,  Java Script,  PHP  ในการเพิ่ม
ความสามารถของเว็บเพจ  การทํา (Multimedia)  และ  (Interactive)  บนเว็บเพจได  การพัฒนาระบบ  
Virtual   Reality  markup  Language  (VRML)  บนเว็บเพจ 
 
3204 - 2205 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส            3  (4) 
   (E-Commerce  system  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ   
2. มีความรูความสามารถในการวางแผนและการจัดทําการคา  การประชาสัมพันธรานคาและ

การขายสินคาบนอินเทอรเน็ต 
3. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถปฏิบัติวางแผนและจัดการคาขายบนอินเทอรเน็ต 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความสําคัญ  ระบบการคาขายบนอินเทอรเน็ต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทําเว็บเพจ  ในการติดต้ัง
รานคา  และการวางแผนการทําการคาบนอินเทอรเน็ต  การคนหาขอมูล  การเผยแพรขอมูลและการ
ประชาสัมพันธธุรกิจการคา  การสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิ
เล็กทอนิกส  จรรยาบรรณสําหรับการทําธรุกิจบนอินเทอรเน็ต 
 
3204 - 2206 การใชโปรแกรมกราฟฟกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ              3  (4) 
   (Graphics  software  for  webpage  development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกราฟฟกพัฒนาเว็บเพจ 
2. มีความสามารถใชโปรแกรมกราฟฟกพัฒนาเว็บเพจ 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการนําโปรแกรมกราฟกไปใชในการพัฒนาเว็บเพจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถพัฒนาเว็บเพจดวยการใชโปรแกรมกราฟฟก 
2. สามารถตกแตงเว็บเพจดวยโปรแกรมกราฟก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของงานกราฟกในการสรางเว็บเพจ  ปฏิบัติการสรางกราฟก  
การทําภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อใชในเว็บเพจ  โดยเลือกใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  เชน  Macromedia Flash , Swish,  Adobe  Director,  Adobe  PhotoShop,  Adobe  image  styler  
หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีเหมาะสม  การบรรจุภาพกราฟกลงในเว็บเพจ 
 
3204 - 2207 การบริหารเว็บไซต               3  (4) 
   (Website  management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต 
2. มีทักษะในการวางแผนจัดทําเว็บไซต 
3. เห็นคุณคาในการบริหารเว็บไซตอยางมีจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายหลกัการบริหารเว็บไซต 
2. สามารถดําเนินการจัดต้ังเว็บไซต 
3. สามารถประชาสัมพันธเว็บไซต 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารเว็บไซต  การวางแผนจัดทําเว็บไซต  ปจจัย     
ความสําเร็จบนเว็บไซต  การจดทะเบียน Domain Name  การขอพ้ืนท่ีติดต้ังเว็บไซต  การ Upload เว็บไซต  
ดวยโปรแกรมถายขอมูล  เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  การวิเคราะหสถิติเยี่ยมชมเว็บไซต  การ
วิเคราะหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

 
 
3204 - 2301 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ                           2  (3) 
   (Office  automation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
2. มีความสามารถใชงานอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
4. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ 
2. สามารถนําโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติมาประยุกตใชในงานธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่และความสัมพันธของการจัดการสํานักงานกับโครงสรางของ
องคกรธุรกิจ หนาที่และประโยชนของสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีของสํานักงานอัตโนมัติ  การ
ประมวลผลสารสนเทศตาง ๆ องคประกอบและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในสํานักงานอัตโนมัติ  การเลือกซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
 
3204 - 2302 การสื่อสารขอมูลในสํานักงาน             2  (3) 
  (Office  data  communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือขายเฉพาะที่  (LAN) 
2. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย 
3. มีจริยธรรมในการส่ือสารขอมูลผานระบบเครือขาย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายระบบการทํางานของเครือขายเฉพาะที่  LAN   
2. สามารถปฏิบัติการสื่อสารผานระบบเครือขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารในสํานักงาน  การใชเทคโนโลยีเพื่อ การสื่อสาร
ในสํานักงาน  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ  LAN  องคประกอบและการทํางานของระบบ  LAN  Topology   
การติดตอสื่อสารผานเครือขาย LAN  เชน  การรับ- สง แฟมขอมูล  การสนทนาผานเครือขาย  การใช
คอมพิวเตอรในการรับ – สง  FAX  ดวยโปรแกรมรับ – สง FAX  การจัดการเครือขายเบื้องตนผาน
ระบบปฏิบัติการ Windows , Linux  หรืออ่ืน ๆ  
 
3204 - 2303 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี            2  (3) 
  (Software  Package  For  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําบัญชี 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลและรายงานงบการเงิน   รวมทั้งรายงาน      

ขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. สามารถทํารายงานงบการเงินและรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  
3. สามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานบัญชี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี  บันทึกขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินคาคงคลัง  ระบบขาย  ระบบลูกหน้ี  ระบบเจาหน้ี  ระบบเงินเดือน  
รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  วิเคราะหงบการเงิน  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชีที่
นิยมใชในธุรกิจ 
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3204 – 2304  การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร                     2  (3) 
   (Desktop  Publishing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการผลิตส่ือส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถเลือกใชโปรแกรมที่สอดคลองกับลักษณะสื่อสิ่งพิมพ 
2. สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร  การใชอุปกรณที่
เกี่ยวของ  การใชโปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ  การใชโปรแกรมจัดหนาสิ่งพิมพ  การออกแบบหนา    สิ่งพิมพ  
การทําพาดหัวขอ  การจัดคอลัมน  และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ 
 
3204 - 2305 การใชโปรแกรมเพ่ืองานเอกสาร                      2  (3) 
   (Word  processing  software  usage ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางรูปแบบเอกสาร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางฟอรมจดหมายทางธุรกิจ  
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานเอกสาร 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถสรางจดหมายธุรกิจ 
2. สามารถสรางแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในองคกร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรูปแบบการพิมพรายงาน  หนังสือราชการ  การจัดรูปแบบของ
จดหมายแตละชนิดไดอยางถูกตอง  และสามาถนําไปประยุกตใชในงานดานเอกสารได 
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3204 - 2306 การใชโปรแกรมเพ่ืองานคํานวณ                     2  (3) 
   (Spreadsheet  Software  Usage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณดวยโปรแกรม Spreadsheet 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชฟงกชั่นและสูตรทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรม  

        Spreadsheet 
  

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถประยุกตใชงานดานการคํานวณ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณโดยใช  สูตร  และเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร  การใช
ฟงกชั่นในการคํานวณ  การสรางงานดานการคํานวณ  และการประยุกตใชกับงานในธุรกิจได 
 
3204 - 2307 การใชโปรแกรมนําเสนอและส่ือประสมในงานธุรกิจ       2  (3) 
   (Business  data  and Multimedia  presentation ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบการนําเสนอ 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 

  

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
2. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล  หลักการ          
ออกแบบการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจดวยโปรแกรมนําเสนอขอมูล การตกแตงงานนําเสนอ       ขอมูล
ดวยรูปภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว  เพื่อสําเสนอขอมูลขององคกร  การใชเทคนิคในการ      นําเสนอ
ขอมูล 
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3204 – 2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร            2  (3) 
  (Document  Management  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานเอกสารในสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. เห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการเอกสาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถอธิบายระบบงานในสํานักงาน 
2. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเอกสาร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของเอกสารในสํานักงาน  ระบบงานเอกสารในสํานักงาน  
ระบบการจัดเก็บเอกสาร  ระบบการจัดแฟม  การกําหนดดัชนีคนหา  การจัดเก็บเอกสารดวยระบบ
คอมพิวเตอรโดยวิธีการประมวลผล  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดระบบแฟมขอมูล  (Filing)  การ
จัดหมวดหมู  การกําหนดระดับความปลอดภัยของเอกสาร  การคนหา  การปรับปรุงแฟมเอกสาร การ
แปลงรูปแบบเอกสารเปนรูปแบบตาง ๆ  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เชน  โปรแกรม  Adobe  Acrobat  หรือ
โปรแกรมอ่ืนท่ีเหมาะสม 
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วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 

 
3204 - 2401 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพวิเตอรกราฟก             3  (4) 
   (Principle  and  Practice  in  computer  graphic) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางภาพ  Digital  ในคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถใชงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางกราฟก 
3. เห็นคุณคาของการสรางกราฟกมาใชในงานคอมพิวเตอร 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟก 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางภาพ  Digital  ในคอมพิวเตอร  ระบบภาพแบบ  Bitmap  
และ  Vector  ระบบภาพ 2 มิติ และ3 มิติ  หลักการยอ – ขยายภาพ  การยายตําแหนง        การหมุนภาพ  
ปฏิบัติการสรางกราฟก 2 มิติ  และ  3  มิติ  ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปดานกราฟก 
 
3204 - 2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกแอนนิเมชั่น                 3  (4) 
   (Practice  in Graphic  Animation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 
2. มีทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางกราฟกและเคลือ่นไหว 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของงานกราฟกเคลื่อนไหว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 
2. สามารถสรางกราฟกเคลือ่นไหวดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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3. สามารถสรางภาพยนตรขนาดส้ันดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว   การจัดองคประกอบภาพ  
ปฏิบัติการสรางกราฟกเคล่ือนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การสรางภาพยนตรแบบ
กราฟกเคลื่อนไหว  การบันทึกเสียงในภาพยนตร 
 
3204 - 2403 การใชโปรแกรมส่ือประสม                      3  (4) 
   (Using  Package  for  Multimedia) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบสื่อประสม 
2. มีความสามารถเขียนลําดับภาพในการทํางาน  (Story Board) เพื่อสรางสื่อประสม 
3. สามารถสรางซอฟตแวรดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปผลิตสือ่ประสม 
4. เห็นคุณคาของระบบสื่อประสมในงานธุรกิจ 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการของระบบสื่อประสม 
2. สามารถสรางซอฟตแวรสือ่ประสมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของระบบสื่อประสม บทบาทของระบบสื่อ
ประสมตองานธุรกิจ  หลกัการออกแบบซอฟตแวรสือ่ประสม  ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสราง
ซอฟตแวรสื่อประสม 
 
3204 – 2404 หลักการคอมพิวเตอรกราฟก           3  (4) 
  (Principle  of  Computer  Graphics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอรกราฟก 
2. มีความรูความเขาใจในหลักการประมวลผลกราฟก 
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอรกราฟก 
2. อธบิายหลกัการประมวลผลกราฟก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษามโนทัศนบนโครงสรางกราฟกในคอมพิวเตอร  โดยสรางขอมูลบนคอมพิวเตอรกราฟก  
ประเภทของกราฟก  หลักการสรางภาพ  การจัดเก็บ  การเคลื่อนที่  การหมุนภาพ           คุณสมบัติของ
โปรแกรมดานกราฟก 
 
3204 – 2405  การใชโปรแกรมกราฟก  2  มิต ิ             3  (4) 
  (Two  Dimension  Graphic  Package  Usage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกราฟก  2  มิติ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ 
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก  2  มิติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟก  2  มิติ 
2. ปฏิบัติการใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟก  2  มิติ  การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟก  2  มิติ  การใชโปรแกรมตกแตงภาพ 
 
3204 – 2406  การใชโปรแกรมกราฟก  3  มิต ิ             3  (4) 
  (Three  Dimension  Graphic  Package  Usage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกราฟก  3  มิติ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ 
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก  3  มิติ 
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มาตรฐานรายวิชา 
4. อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟก  3  มิติ 
5. ปฏิบัติการใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟก  3  มิติ  การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟก  3  มิติ  ในรูปแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
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3205 – 2001 สถาบันการเงิน                3  (3) 
  (Financial  Institution) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเงิน  ตลาดการเงิน  และสถาบันการเงิน 
2. สามารถหาแหลงออมเงิน กูเงินลงทุนทางการเงินไดถูกตอง 
3. นําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโครงสรางตลาดการเงิน 
2. บอกลักษณะเฉพาะของสถาบันการเงิน 
3. เลือกใชบริการทางการเงินของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งอยางนอย การฝากเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหวางประเทศใน
ระบบและนอกระบบที่เปนธนาคาร มิใชธนาคาร และสถาบันการเงินในระดับชุมชน บทบาทของสถาบัน
การเงินที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม 
 
3205 – 2002 การเงินการธนาคาร             3  (3) 
  (Financial  Banking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หนาที่และลักษณะที่ดีของการเงิน 
2. ทราบหนาที่ ความสําคัญ และบทบาทของธนาคารกลางที่มีตอระบบเศรษฐกิจในฐานะเปน

สถาบันที่ควบคุม ดูแล กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินทั้งระบบ 
3. ทราบหนาที่  การดําเนินงาน และบทบาทของธนาคารพาณิชยที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะเรื่องการสรางและทําลายเงินฝาก 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกที่มาของการใชเงิน หนาท่ีของการเงิน และลักษณะที่ดีของการเงิน 
2. อธิบายถึงบทบาทของธนาคารกลาง 
3. อธิบายหนาที่ การดําเนินงาน และบทบาทของธนาคารพาณิชย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 วิวัฒนาการของเงิน ความหมาย ลักษณะที่ดี หนาที่และความสําคัญของเงิน มาตรฐาน    เงินตรา 
เครดิตและเคร่ืองมือเครดิต ภาวะการเงิน ทฤษฎีปริมาณเงิน ความเปนมา หนาที่ และ        บทบาทของ
ธนาคารกลาง ธนาคารกลางที่สําคัญของโลก ความเปนมา หนาที่ การดําเนินงาน และบทบาทของ
ธนาคารพาณิชย การสรางและทําลายเงินฝาก จรรยาวิชาชีพนักการเงิน และ                นักการธนาคาร 
 
3205 – 2003 การเงินธุรกิจ               3  (4) 
  (Business Finance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายในการบริหารการเงิน 
2. เกิดความรูในหลักการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน การ

จัดสรรเงินทุน นโยบายเงินปนผล 
3. เกิดความรูในการใชเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารเงินทุน การวางแผน

ทางการเงิน และการวิเคราะหทางการเงิน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถบอกเปาหมายในการบริหารการเงิน 
2. สามารถบอกหลักการในการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และนโยบายเงินปนผล 
3. สามารถบอกเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารทางการเงินของการใช

อัตราสวน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเงินตอธุรกิจ การจัดหารเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน        การวางแผน
กําไร การจัดทํางบประมาณเงินสดและการควบคุมทางการเงิน  วิธีจัดสรรเงินทุนตาง ๆ การพิจารณา
โครงการลงทุน คาของทุน นโยบายเงินปนผลและการตัดสินใจ การประเมินคาของธุรกิจเพื่อการรวม
กิจการและการเลิกกิจการ 
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3205 – 2004 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน               3  (4) 
  (Financial Report Analysis) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในหลักและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน 
2. สามารถจัดทํารายงานกการวิเคราะหงบการเงินตามวัตถุประสงคตาง ๆ  
3. วิเคราะหฐานะทางการเงินในกิจการของตนเอง และกิจการอื่น ๆ  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน 
2. วิเคราะหงบการเงินโดยใชวิธีการตาง ๆ  และแปลความหมายไดถูกตอง 
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามวัตถุประสงคตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหงบการเงิน  วิธีการวิเคราะหงบการเงินโดยใช
อัตราสวน (Ratios) แนวโนม (Trend) และการยอสวนตามแนวด่ิง (Common – size) การศึกษาโครงสราง
ทางการเงิน การทํารายงานการวิเคราะหงบการเงินเสนอตามวัตถุประสงคตาง ๆ  
 
3205 – 2005 หลักการลงทุน                3  (4) 
  (Principles of Investment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในหลักการลงทุน 
2. เกิดทักษะในการเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดจากทางเลือกตาง ๆ  
3. คาดคะเนผลตอบแทนจากการลงทุนได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความแตกตางระหวางหลักทรัพยรัฐบาล กับหลักทรัพยธุรกิจชนิดตาง ๆ  
2. คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน และเลือกโครงการลงทุนที่ใหประโยชนสูงสุด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการลงทุน  ประเภทของการลงทุน หลักเกณฑและ
นโยบายการลงทุน  การลงทุนกับการเก็งกําไร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย 
หลักทรัพยรัฐบาล หลักทรัพยธุรกิจ การประเมินราคาของหลักทรัพย การคํานวณหาอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน  การพยากรณ  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
3205 – 2006 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน            3  (4) 
  (Computer Packages in Finance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู และใชโปรแกรม Excel 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชโปรแกรม Excel  
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะโปรแกรมสําเร็จรูป วิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป         ตัวอยาง
และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในธุรกิจปจจุบัน การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับ
งานแตละประเภท เชน การจายเงินเดือน การประกันสังคม การชําระคาสินคาที่มีคา Commission และมี
ลักษณะเปนลูกโซในเชิงธุรกิจ ฯลฯ 
 
3205 – 2007 การสัมมนาการเงินการธนาคาร              3  (4) 
  (Seminar in Financial & Banking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. นําความรูทางทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษามาบูรณาการ ใหวิเคราะหเพื่อแกปญหาทางการเงิน 
2. เขาใจสภาพและขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาทางการเงินในปจจุบัน โดยนําขอมูลเหลานั้นมา

อภิปรายหาขอสรุปเสนอแนวทางแกไข 
3. ตระหนักถึงความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของจรรยาวิชาชีพ  

 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

248

มาตรฐานรายวิชา 
สามารถนําหลักทฤษฎีทางการเงินมาอภิปราย และหาขอสรุปรวมกันบนฐานของ  เหตุผลและ

แกปญหาได 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอเท็จจริง สภาพและปญหาทางการเงินตาง ๆ  ในสภาวะการณปจจุบัน  
โดยนําความรูทางการเงินท้ังหมดมาใชในการอภิปราย  ปญหา  เพื่อหาแนวทางแกไข  โดยจัดใหมี 

- การใชกรณีศึกษา 
- การเชิญผูเช่ียวชาญทางดานการเงินมาบรรยาย 
- การอภิปรายรวมกัน  

 
3200 – 1006 การบัญชีการเงิน                3  (3) 
  (Financial  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี  และ  พ.ร.บ.  การบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ หนี้สิน

หมุนเวียน  และสวนของเจาของ 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  และระบบใบสําคัญ 
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ  พาณิชยกรรม  และกิจการ
อุตสาหกรรม 

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  
เจาหน้ีการคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ 

3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุดขั้นตน  
บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุง  และปดบัญชี  จัดทํางบการเงิน  ของกิจการ
ใหบริการ  และซื้อขายสินคา  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จาย สินคา  ที่ดิน  อาคาร
และอุปกรณ  เจาหน้ีการคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ  การบัญชีอุตสาหกรรม  และระบบ
ใบสําคัญ 
 
3201 – 2017 การบัญชีการธนาคาร              3  (3) 
  (Bank Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลักษณะการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชยและธนาคารแหง
ประเทศไทย 

2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี และจัดทํารายงานการเงินของธนาคารพาณิชย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
4. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การใหกูยืมเงิน การปริวรรตเงินตราตางประเทศ ตราสาร
และเครดิตตาง ๆ  

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิ้น ทุน รายไดตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ บัญชีสํานักงาน
ใหญและสาขา การเปดบัญชีและการทํารายงานการเงิน 

3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ละเอียดถี่ถวน รอบคอบ และสะอาดเรียบรอย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชย และ
ธนาคารแหงประเทศไทย ระบบบัญชีธนาคารดานเงินฝาก การกูยืม การปริวรรต    เงินตราตางประเทศ 
การใชตราสารและเครดิตตาง ๆ ตลอดจนสินทรัพย หน้ีสิ้น ทุน รายไดตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ วิธีการ
บัญชีของสํานักงานใหญและสาขา การปดบัญชีและการจัดทํารายงาน     การเงิน 
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วิชาชีพสาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน 

 
3205 – 2101 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย              3  (3) 
  (Bank Operation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง การจัดองคการและการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชย 

2. ทราบหลักการ และแนวปฏิบัติการใหและการติดตามสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
3. ทราบการใหบริการที่หลากหลายของธนาคารในภาวะปจจุบัน 
4. เขาใจเกี่ยวกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโครงสรางการจัดองคการของธนาคารพาณิชย 
2. อธิบายการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 
3. อธิบายผลกระทบของกฎหมายตอการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและการจัดองคการของธนาคารพาณิชย นโยบายการดําเนินงานธนาคาร
พาณิชย เงินสํารองของธนาคาร การบริหารสินทรัพยเสี่ยงประเภทเงินฝาก แหลงที่มาของเงินทุน การใช
เงินทุน ไมวาจะเปนการใหกูยืม การลงทุนของธนาคารในลักษณะตาง ๆ การพิจารณาการใหสินเชื่อ การ
ติดตามและควบคุมการใหสินเชื่อ การใหบริการดานตาง ๆ ของธนาคารพาณิชย โดยเนนการบริการลูกคา
ที่สวนหนา (Taylor on Counter) ผลกระทบของกฎหมายตอการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 
 
3205 – 2102 ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย            3  (3) 
  (Security Business and Stock Exchange Market) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของตลาดหลักทรัพย ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย 
2. มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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3. มีความเขาใจบทบาทของตลาดหลักทรัพยที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายลักษณะและประเภทของหลักทรัพย 
2. แสดงวิธีปฏิบัติการซื้อขายตามขอกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย บทบาทของตลาดหลักทรัพยที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
3205 – 2103 การคลังสาธารณะ                3  (3) 
  (Public Finance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจหลักการคลังสาธารณะ โครงสรางของการคลัง 
2. เขาใจเรื่องการกอหนี้สาธารณะ และผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกโครงสรางของการคลังได 
2. อธิบายไดวารัฐมีรายไดจากอะไร และตองใชจายอะไรบาง 
3. อธิบายเหตุผลที่รัฐตองกอหน้ีได และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน

อยางไร 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 เกี่ยวกับหลักการคลังสาธารณะ โครงสรางรายรับของรัฐบาล ภาษีอากร การกอหน้ีสาธารณะ 
การจัดทํางบประมาณรายจายของรัฐบาล ผลกระทบของการใชนโยบายการคลังที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
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3205 – 2104 การเงินเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ              3  (3) 
  (International Trade Finance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในเร่ืองข้ันตอนการคาระหวางประเทศ 
2. มีความรูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและวิธีการซื้อขาย 
3. มีความเขาใจเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความสําคัญของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีดีตอการคาระหวางประเทศ 
2. สามารถคํานวณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการคาระวางประเทศ ขั้นตอนการสั่งสินคาเขา การสงสินคาออก 
การบริการของธนาคารเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ  การ
บริหารสินเช่ือเพ่ือการสงออก  สกุลเงินตราตาง ๆ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอฐานะของเงินตราตางประเทศ 
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราตางประเทศ อัตราซื้อและขาย เงินตราของธนาคาร การปองกันการ
เส่ียงดวยวิธีการซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ    
 
3205 – 2105 การบริหารการเงิน                3  (3) 
  (Financial Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจในโครงสรางทางการเงิน  นโยบายการเงินของธุรกิจ 
2. จัดทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน 
3. สามารถจัดหาละจัดสรรเงินทุนภายใตภาวะความไมแนนอน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและแปลความหมายโครงสรางทางการเงิน 
2. อธิบายเร่ืองนโยบายการเงินของธุรกิจ 
3. ทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน โครงสรางทางการเงิน ทางเลือกในการ
จัดหา และจัดสรรเงินทุนภายใตภาวะความไมแนนอน นโยบายการเงินตาง ๆ อันมีผลตอการตัดสินใจใน
การบริหารการเงิน 
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วิชาชีพสาขางานการเงินเพื่ออาชพีอิสระ 

 
3205 – 2201 การสรางสรรคสินคาและบริการใหม             3  (4) 
  (New Product Development) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจผูบริโภค 
2. มีความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการใหม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 ผลิตสินคา – บริการใหม ไดตรงตามความตองการของผูบริโภคและจําหนายได 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค มูลเหตุจูงใจในการซื้อ ทฤษฎีของ Maslow (ลําดับความตองการของมนุษย)      จิตวิทยาใน
การโนมนาวจูงใจผูบริโภค วิธีคิดอยางสรางสรรค ฝกการคิดอยางสรางสรรค คิดและผลิตสินคา – บริการ
ใหมไดตรงตามความตองการของผูบริโภค 
 
3205 – 2202 กรจัดการการเงินธุรกิจขนาดยอม              3  (4) 
  (SMEs Financial Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และวิเคราะหฐานะการเงินของธุรกิจ
ขนาดยอม 

2. สามารถวางแผน การจัดหาและการใชเงินทุนระยะเวลาตาง ๆ  
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหรายงานการเงินของธุรกิจขนาดยอมได 
2. บอกแหลงเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวไดจากที่ใด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหรายงานการเงินของธุรกิจขนาดยอม การเคลื่อนไหวของ
เงินสด  การเคลื่อนไหวของเงินทุน  การจัดหาแหลงเงินทุนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว จาก
สถาบันการเงินที่สนับสนุนธุรกิจขนาดยอมโดยเฉพาะ และอื่นๆ การสราง          พันธมิตรธุรกิจ 
3205 – 2104 การเงินเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ              3  (3) 
  (International Trade Finance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในเร่ืองข้ันตอนการคาระหวางประเทศ 
2. มีความรูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและวิธีการซื้อขาย 
3. มีความเขาใจเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

3. บอกความสําคัญของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีดีตอการคาระหวางประเทศ 
4. สามารถคํานวณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการคาระหวางประเทศ ขั้นตอนการสั่งสินคา การสงสินคาออก 
การบริการของธนาคารเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ  การ
บริหารสินเช่ือเพ่ือการสงออก  สกุลเงินตราตาง ๆ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอฐานะของเงินตราตางประเทศ  
อัตราแลกเปล่ียนและตลาดเงินตราตางประเทศ อัตราซ้ือและขายเงินตราของธนาคาร การปองกันการเสี่ยง
ดวยวิธีการซือ้หรือขายเงินตราตางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ    
 
3200 – 1005 หลักการตลาด                3  (3) 
  (Principles  of  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด 
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตสาํนึกและจรรยาบรรณในการนําหลกัการตลาดไปใชในวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด 
2. วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของการตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาดและแผนการขาย 
4. ใชเทคโนโลยีในงานดานการตลาด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรม หลักทาง
ธุรกิจ  โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด  และหลักการตลาดสมัยใหม  กิจกรรมและหนาที่ทางการ
ตลาด  การแบงสวนตลาด  สวนผสมทางการตลาด  กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  ที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  
จรรยาบรรณดานการตลาด 
 
3200 – 1009 การภาษีอากร                3  (3) 
  (Taxation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ ที่มีการจัดเก็บ 
2. มีความรูวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอภาษีที่ตองทํา  และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตามแบบที่
กําหนดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืน ๆ การ
นําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก และความรับผิดชอบทางอาญากฎหมาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาธรุกิจการคาระหวางประเทศ 
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3206 – 2001  การคาระหวางประเทศ            3  (3) 
  (International  Trade) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางการคาระหวางประเทศ 
2. ทราบถึงวิธีการดําเนินงานทางการคา ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศเพื่อ

เปนพ้ืนฐานในงานการคาระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหรือชี้แจงทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
2. สามารถดําเนินงานการคาระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการคาระหวางประเทศ  นโยบายการคา  การกีดกันทางการคา        และ
มาตรฐานทางการคาระหวางประเทศ  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและกรณีศึกษา  ความตกลงพหุภาคี  การ
วิเคราะหดุลการชําระเงิน  ระบบการเงินระหวางประเทศ  เหตุผลและความสําคัญของการลงทุนระหวาง
ประเทศ 
 
3206 – 2002  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ           3  (3) 
  (International  Economics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูในทฤษฎีการคาระหวางประเทศ  สามารถนําไปประยุกตใชในธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศ 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งจะมีผลตอธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายทฤษฎีพื้นฐานการคาระหวางประเทศ 
2. อธิบายทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหวางประเทศ 
3. บอกความสัมพันธของเศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ  ทฤษฎีและนโยบายการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ  ทฤษฎีและนโยบายการกีดกันทางการคาลงทุนและผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ   ทฤษฎีและ
นโยบายการลงทุนระหวางประเทศ  ดุลการคากับดุลการชําระเงิน  สถาบันและโครงสรางของระบบ
การคาและการเงิน  การพัฒนาเศรษฐกิจกับการคาและการเงินระหวางประเทศ   ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกับการคาและการเงินระหวางประเทศที่กําลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแลว  การวิเคราะห
โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย 
 
3206 – 2003 การตลาดระหวางประเทศ           3  (3) 
  (International  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับการตลาดระหวางประเทศ 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญการตลาดระหวางประเทศ 
2. กําหนดนโยบายทางการตลาด  และวางกลยุทธทางการตลาดระหวางประเทศ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด  ความสําคัญของตลาดระหวางประเทศ  สภาพแวดลอมและปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการตลาด  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดกลยุทธและนโยบายตาง ๆ  ในตลาด
ระหวางประเทศ  กลยุทธการเขาตลาดตางประเทศ  กลยุทธทางการตลาดโดยสวนผสมทางการตลาดของ
บริษัทขามชาติ  วิธีการควบคุมและแกไขปญหาทางการตลาด 
 
 
3206 – 2004  การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ          3  (3) 
  (International  Finance  and  Banking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในระบบเงินตราระหวางประเทศ  การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจน 
บทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

2. นําความรูไปประยุกตใชในธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายระบบการเงินของแตละประเทศที่เปนคูคาของไทย 
2. อธิบายถึงอัตราการแลกเปล่ียนเงินตรา รวมถึงสถาบันทางการเงินระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเงินตราระหวางประเทศ  ระบบการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน  ความสําคัญ
ของทองและเงินสกุลตาง ๆ  กลไกการชําระเงินระหวางประเทศ  การดําเนินงานนโยบายและบทบาทของ
สถาบันการเงินระหวางประเทศ  บทบาทของธนาคารกลางตลอดจนการควบคุมและกําหนดอัตรา
แลกเปล่ียนและปริมาณเงินเขาออกของเงินตราตางประเทศ 
 
3206 – 2005  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ           3  (3) 
  (International  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ   กระบวนการจัดการสําหรับธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

2. วิเคราะหและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญ  ความหมายของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
2. จําแนกรูปแบบธุรกรรม  กิจกรรมและหลักทางธุรกิจระหวางประเทศ 
3. บอกปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 
4. ปฏิบัติงานดานงานบุคคล  งานดานการเงิน  ดานวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี 
5. วิเคราะหและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ  ความหมายของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   รูปแบบ      ธุร
กรรม  กิจกรรมและหลักการธุรกิจระหวางประเทศ  ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
ระหวางประเทศในดานการตลาด  การจัดการดานงานบุคคล  การจัดการดานการเงิน  การจัดการขาม
วัฒนธรรม  การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารองคกร  ปญหาและวิธีการแกไขปญหา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ  สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 
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3206 – 2006  การบัญชีระหวางประเทศและภาษีอากร          3  (3) 
  (International  Account  and  Taxation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชีสําหรับบริษัทธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบภาษีและการเรียกเก็บภาษีและประเทศคูคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ตองมีความเขาใจและรอบรูระบบบัญชีสําหรับบริษัทธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
2. ตองมีความรูในระบบภาษีของประเทศคูคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบการบัญชีสําหรับบริษัทธุรกิจตางประเทศ   ปญหาของบริษัทการคา
ตางประเทศในการรวบรวมและรายงานขอมูลทางบัญชี  การวิเคราะหและประเมินขอมูลทางบัญชี  การ
นําขอมูลทางบัญชีเสนอตอผูบริหาร  การศึกษาระบบภาษีศุลกากรของประเทศคูคา  วิสัยทัศนเกี่ยวกับ
กฎเกณฑและระบบการเรียกเก็บภาษีของประเทศคูคาเหลานั้น 
 
3206 – 2007  กฎหมายการคาระหวางประเทศ           3  (3) 
  (International  Business  Law  and  Regulations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ  
ประเทศผูคา 

2. นําความรูไปประยุกตใชในงานธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ  โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศคูคา
ของไทย 

2. รางสัญญาทางการคาระหวางประเทศได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแมบทกฎหมายและอนุสัญญาการคาระหวางประเทศ  ประเพณีปฏิบัติ บทบาทของ
หอการคานานาชาติตอแนวปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศ  อนุญาตตุลาการ ขอตกลงทางการคาของ
กลุมเศรษฐกิจตาง ๆ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา การตอตานการอุดหนุน  การตอตานทุมตลาด  การ
ระงับขอพิพาททางธุรกิจระหวางประเทศ  กฎหมายและความตกลงทางการคาที่สําคัญ  และกรณีศึกษา  
ทั้งนี้  โดยมุงประเด็นและชื่อกฎหมายเปนสําคัญ 
 
3206 – 2008  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ          3  (5) 
  (Seminar  in  International  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการคาระหวางประเทศ   สามารถนําผลของการสัมมนามา
ประยุกตใชในการแกปญหาได 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดสัมมนากรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ 
2. วิเคราะหประเด็นปญหาและสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดดวยวิธีตาง ๆ   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหกรณีศึกษาและปญหาตาง  ๆ  เกี่ยวกับธุรกิจระหวาง
ประเทศเผชิญอยูในปจจุบัน  วิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ  การกําหนด        กลยุทธ
เพื่อแกปญหา การตัดสินใจในกรณีศึกษา โดยหลักทฤษฎีมาประยุกตใชและประเด็นสําคัญทางธุรกิจ
ระหวางประเทศในปจจุบัน 
 
3206 – 2009  การสงเสริมการตลาดตางระหวางประเทศ          3  (3) 
  (International  Marketing  Promotion) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญ  บทบาท  วิธีปฏิบัติ  กลยุทธของการสงเสริมการตลาด
ระหวางประเทศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผนการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศดวยวิธีการตาง ๆ  ที่เหมาะสม 
2. วางกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ   บทบาทและความสําคัญของ
การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ  วิธีปฏิบัติและเทคนิคของกิจกรรมการสงเสริมการตลาดระหวาง
ประเทศ   วิธีการใหขาวสารขอมูลและการเชิญชวน  การสัมมนา  การประชาสัมพันธ  การติดตอ
แลกเปลี่ยนขาว  สารทางการคา  การจัดแสดงสินคา  การจัดนิทรรศการทางการคา บริษัทโฆษณา  บริษัท
ตัวแทนโฆษณา  องคกรของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ 
 
3206 – 2010  การวิจยัธุรกิจระหวางประเทศ           3  (3) 
  (International  Business  Research) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงการดําเนินการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศและตลาดระหวางประเทศ 
2. เห็นความสําคัญและประโยชนของผลการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศที่มีตอธุรกิจ      การคา

ระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ดําเนินการวิเคราะหวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ 
2. นําผลของการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชกับการคาตางประเทศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศและตลาดระหวางประเทศ  การศึกษาเพื่อ
หาปญหามาทําการวิจัย  การตั้งประเด็นการวิจัย  การวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณของการดําเนินการ
คาระหวางประเทศ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การตีความและประเมินผลงานวิจัย 
ตลอดจนการนําผลการวิจัยที่ไดมาใชในการวิเคราะหเพื่อประโยชนในการตัดสินใจบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
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3206 – 2011  การจัดการสงออกและนําเขา           3  (3) 
  (Export – Import  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา 
2. เขาใจในพิธีการทางศุลกากร  รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงินคาสินคา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดการเจรจาซ้ือสินคาเพ่ือสงออกและนําเขา 
2. แกปญหาและอุปสรรคในการสงออกและนํา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการสงออกและนําเขา  วิธีการสงออกและนําเขา  การ
หาตลาดเพื่อการสงออก  และตลาดในการนําสินคาเขา  เทคนิคการเสนอสินคา  เพื่อการสงออก  เทคนิค
การจัดซื้อสินคาเพื่อนําเขา  พิธีการทางศุลกากรสิทธิประโยชนในการสงออก  และนําเขา  เงื่อนไขและ
วิธีการชําระเงินระหวางประเทศ  องคการของรัฐบาลท่ีใหการสงเสริมและสงออกและกรณีศึกษา 
 
3206 – 2012  การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจขามชาติ          3  (3) 
  (Comparative  Management  for  International  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงวิธีการจัดการของบริษัทขามชาติ 
2. ทราบถึงกระบวนการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทขามชาติ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เปรียบเทียบคัดแยก  วัฒนธรรมกลุมการคาระหวางประเทศ 
2. ดําเนินการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพกับประเทศคูคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาท ความสําคัญของการจัดการวัฒนธรรมขามชาติ วัฒนธรรมเชิง
เปรียบเทียบ  วัฒนธรรมและโครงสรางเพื่อการตัดสิน  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ  การ
ติดตอสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา พฤติกรรมการบริการ การบริหารความขัดแยง การเจรจาตอรอง  การ
ดําเนินนโยบายองคกรของแตละวัฒนธรรม  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรแบบขาม
วัฒนธรรม  รวมท้ังจริยธรรมสําหรับบริหารวัฒนธรรม 
 
3206 – 2013  สภาพแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศ          3  (3) 
  (International  Business  Environment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 มีความรูความเขาใจถึงสภาพแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการทําธุรกิจระหวางประเทศ 
2. อธิบายถึงลักษณะสภาพแวดลอมในเรื่องตาง ๆ ของประเทศคูคาของไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ  อาทิ  
สภาพแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกจิ  การเมือง  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  วิเคราะหปญหาและขอขัดแยง
ที่เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมระหวางประเทศเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดลอมตาง ๆ เหลาน้ัน  โดยศึกษาจากสถานการณปจจุบัน 
 
3206 – 2014 การสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวางประเทศ          3  (3) 
  (International  Business  Logistics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ  (Logistics)  ตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความสําคัญของการสงกําลังบํารุงที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศ 
2. ปฏิบัติการสงกําลังบํารุงทางวัสดุ  การขนสง  การคลังสินคา  การควบคุมสินคา        คงคลัง 
3. วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ  (Logistics)  ที่มีตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ  กระบวนการจัดการ  การสงกําลังบํารุงทางวัสดุ  การจัดการขนสง  การคลังสินคา  การควบคุม
สินคาคงคลังและการใหบริการลูกคาที่พึงประสิทธิภาพ  ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  ตลอดจนปญหา
ของประเทศกําลังพัฒนาในสวนที่เกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ 
 
3206 – 2015  การพาณิชยนาวี             3  (3) 
  (Business  Shipment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเก่ียวกับผูประกอบการเดินเรือตัวแทนประเภทตาง ๆ 
2. มีความเขาใจในการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายและความสําคัญของการพาณิชยนาวี 
2. อธิบายประวัติความเปนมาของการเดินเรือในการคาขายระหวางประเทศของไทย 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทาเรือ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการพาณิชยนาวี วิวัฒนาการการเดินเรือ  ประวัติความ
เปนมาของการเดินเรือในการคาขายระหวางประเทศของไทย บทบาทและความสําคัญของผูประกอบการ
เดินเรือ  ตัวแทนประเภทตาง ๆ  ในการพาณิชยนาวี  หลักและการปฏิบัติของบริษัทเดินเรือประเภทตาง ๆ  
เอกสารและการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี  ขอตกลง  สัญญา  การเชาเรือ  การจองระวาง
เรือ  การทาเรือ  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทาเรือ  อุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีสําคัญเก่ียวกับทาเรือ 
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3206 – 2016  การประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา          3  (3) 
  (Export  and  Import  Cargo  Insurance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา 
2. อธิบายขั้นตอนการประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายการประกันภัยสินคาสงออกและสินคานําเขา 
2. อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการการประกันภัยสินคาและรับผิดชอบในสวนที่จะเกิด

ขึ้นกับสินคาที่ไดประกันภัยไว 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายการประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา   ความสําคัญและความจําเปน
การประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา  ความเสี่ยงภัยและการลดความเสี่ยงภัยใน สินคาสงออกและนําเขา  
ประเภทของการประกันภัย  ขั้นตอนการประกันภัยสินคาสงออก ขั้นตอนการประกันภัยสินคานําเขา  
บริษัทประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา  หนวยงานหรือ องคกรที่เกี่ยวของกับการประกันภัยสินคา
สงออกและนําเขา  ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยเมื่อสินคาสงออกและนําเขาไดรับความเสียหาย 
การเรียกรองใหชดใชคาเสียหายจาก การประกันภัยสินคา 
 
3206 – 2017 การจดัการการเงินระหวางประเทศ          3  (3) 
  (International  Finance  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนและการสั่งสินคาเขาและขั้นตอนของการสง
สินคาออก 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ดําเนินการจัดการดานการเงินระหวางประเทศ 
2. อธิบายขั้นตอนการชําระเงินคาสินคากรณีการสงออกและนําเขาสินคา  เ ร่ิมต้ังแต

กระบวนการสั่งสินคาจนสินคาถึงมือลูกคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการการเงินระหวางประเทศ  บทบาทของการจัดการการเงิน
ระหวางประเทศ  ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง  
ตลาดเงินและตลาดระหวางประเทศ  การลงทุนในหลักทรัพยระหวางประเทศ  วิธีการและรูปแบบการ
บริหารการเงินระหวางประเทศ  การกูยืมเงินระหวางประเทศ 
 
3206 – 2018  การใชคอมพิวเตอรเพื่อการคาระหวางประเทศ         3  (3) 
  (Computer  for  International  Trade) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับขอมูลธุรกิจระหวางประเทศ 
2. สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการคาระหวาง

ประเทศ  ตลอดจนการคา  E – Commerce  การพัฒนา  Website  และการ     สื่อสารโดยใช  
E – mail 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของขอมูลธุรกิจระหวางประเทศ   การประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการคาระหวางประเทศ  เพื่อเผยแพรสินคาของผูสงออก การคาทาง
อิเล็กทรอนิกส  (E – Commerce)  ระบบ  Exchange  Data  Information  การใชประโยชนจาก  Internet  
การพฒันา  Website  และการสื่อสารโดย  E - mail 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
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3207 – 2001  การจดัการทรัพยากรมนุษย           3  (3) 
  (Human  Resource  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการ  แนวคิดและกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการ  แนวคิด  และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย  
ทฤษฎีองคการ  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุแตงต้ัง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคคลในองคการ  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
3207 – 2002  พฤติกรรมองคการ            3  (3) 
  (Organization  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในเรื่องแนวคิด  ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคการ 
2. จําแนกแนวคิด  ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคการ  และนําไปใชในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการนําแนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม องคการ  

เพื่อนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับนโยบายเปาหมาย  และความสําเร็จขององคการ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายแนวคิด  และทฤษฎีพฤติกรรมมนุษยในองคการ 
2. วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีพฤติกรรมนุษยในองคการ  และประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได

อยางเหมาะสม 
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3. เลือกวิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมของบุคคลในองคการไดอยางเหมาะสม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคการ  การอยูรวมกันในองคการ  การ
ติดตอส่ือสาร  ความสัมพันธและความขัดแยงของบุคคลในองคการ  การสรางแรงจูงใจ  อิทธิพลของกลุม
ที่มีผลตอการทํางาน  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ  ศึกษาพฤติกรรมและความแตกตางของ
มนุษยในการทํางาน 
 
3207 – 2003  กลยุทธและการวางแผนทรัพยากรมนุษย          3  (3) 
  (Strategic  and  Human  Resource  Planning) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
3. เห็นความสําคัญของการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายวิธีการทําแผนกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
3. ใชแผนกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ  เพ่ือทําแผนใหญใหเปนแผนยอย  โดยนําหลักการทางทหารมา
ใช  รวมถึงการวางแผนทั่วไป  ในการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
3207 – 2004 การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย          3  (3) 
  (Human  Resource  Recruitment  and  Selection) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ  แนวคิดและกระบวนการแสวงหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย 

2. สามารถวิเคราะหงานในองคการ 
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3. พิจารณาเทคนิคในการสรรหา  และการคัดเลือกบุคลากรในองคการ 
4. เห็นความสําคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพตอ องคการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกระบวนการการสรรหาและการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย 
2. วิเคราะหงานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เลือกวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในองคการไดอยางเหมาะสม 
4. ปฏิบัติตามกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยในองคการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  และกระบวนการในการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย  วิเคราะหงานในองคการ  เทคนิคในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตรวจขอมูลจากใบ
สมัคร  การจัดทําแบบสัมภาษณ  แบบทดสอบ  การทดลองปฏิบัติงาน 
 
3207 – 2005  การจัดการคาจางและสวัสดิการ           3  (3) 
  (Wages  and  Welfare) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการของการจัดการคาจางและสวัสดิการ 
2. มีทักษะในการจัดการคาจางและสวัสดิการ 
3. เห็นคุณคาของการจัดการคาจางและสวัสดิการที่ดีใหแกบุคลากรในองคการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกระบวนการจัดการคาจางและสวัสดิการ 
2. ปฏิบัติการจัดการคาจางและสวัสดิการและการประเมินคางาน 
3. ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจางและสวัสดิการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและกระบวนการของการจัดการคาจางและสวัสดิการ  การ
ประเมินคาจาง  โครงสรางของคาจางและสวัสดิการ  หลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดอัตราคาจาง
และสวัสดิการ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับคาจางและสวัสดิการ 
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3207 – 2006  การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย         3  (4) 
  (Training  and  Human  Resource  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมาย   ความสําคัญ  ขั้นตอน  วิธีการฝกอบรม และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

2. สามารถวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร 
3. สามารถจัดการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดตรงตามความตองการของ องคกร 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการฝกอบรมและการพัฒนา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  หลักการ  ขั้นตอนและวิธีการฝกอบรมและพัฒนา 
2. วิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร 
3. ดําเนินการจัดการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับความหมาย   วัตถุประสงค   ความสํ าคัญ   ขั้นตอน   วิธีการ          
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ความแตกตางระหวางการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา  นโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขององคกร  การดําเนินการ
ฝกอบรมและพัฒนา  การประเมินผลการฝกอบรมและพฒันา 
 
3207 – 2007  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคการ          3  (3) 
  (Communication  and  Human  Relation  in  Organization) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสาร  เครื่องมือการสื่อสาร  และการสรางมนุษย-สัมพันธ
ในองคการ 

2. สามารถถายทอดความคิดใหผูอื่นเขาใจไดอยางมีระบบ 
3. ตระหนักในความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนเกี่ยวกับการสื่อสาร  การใชเคร่ืองมือสื่อสาร  

และการสรางมนุษยสัมพันธในองคการ 
2. เสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนเกี่ยวกับการสื่อสาร  การเลือกใชเครื่องมือ
สื่อสารตาง ๆ  และการเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคการ  โดยการถายทอด
ความคิดและขาวสารใหคนอื่นเขาใจไดอยางมีระบบ 
 
3207 – 2008  แรงงานสัมพันธ             3  (3) 
  (Labor  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจดานแรงงานสัมพันธ 
2. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  และบริหารแรงงานสัมพนัธ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายการปฏิบัติงานดานแรงงานสัมพันธ 
2. บอกหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน 
3. นําหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมายแรงงานไปใชในการแกไขปญหา  

กรณีศึกษาที่กําหนดให 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน  กฎหมายคุมครองแรงงาน  การประกันสังคม  ศาล
แรงงาน  วิธีพิจารณาความแรงงาน  ฯลฯ  และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
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3207 – 2009  การประเมินผลการปฏิบัติงาน           3  (3) 
  (Performance  Evaluation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมาย   ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการนําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. บอกขั้นตอนและเทคนิควิธีกาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. นําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานในองคการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักการ  
กระบวนการและเทคนิควิธีการประเมินผล  การสรางรูปแบบ  ระบบและวิธีการในการประเมินผล  การ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน และปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานในองคการ 
 
3207 – 2010  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย          3  (4) 
  (Seminar  in  Human  Resource  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. มีทักษะในการแกไขปญหาและวิเคราะหกรณีศึกษา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของมติกลุมในการแกไขปญหาทรัพยากรมนุษย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. อภิปรายรวมกันแกปญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
3. สรุปมติการอภิปรายของกลุม  นําไปใชแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ  และปญหาเกี่ยวกับ        การ
บริหารทรัพยากรมนุษย  ซึ่งมีผลกระทบตอการวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบริหาร
คาจางและเงินเดือน    การพัฒนาทีมงาน  การสรางขวัญกําลังใจ  สภาพการทํางานและความปลอดภัยใน
การทํางาน  โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และอภิปรายกลุม 
 
3207 – 2011  ภาวะผูนําและการสรางแรงจูงใจ           3  (3) 
  (Leadership  and  Reinforcement) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของภาวะผูนํา 
2. สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติของผูนําที่ดี 
3. ตระหนักถึงการเปนผูนําที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะของการเปนผูนําที่ดี 
2. ปฏิบัติงานตามลักษณะของการเปนผูนําที่ดี  
3. ใชหลักภาวะผูนําในการบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท  หนาที่และความรับผิดชอบของผูนําในระดับตาง ๆ ขององคการ  ลักษณะ
ของผูนําที่ดี  การจูงใจ  การสรางขวัญกําลังใจ  การสรางทีมงาน  การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองคการ  การตัดสินใจ  การติดตอสื่อสาร  และการใชเทคนิคการเปนผูนําใน
องคการ 
 
3207 – 2012  การจดัการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ          3  (3) 
  (Human  Resource  Management  in  Civil  Organization) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิดและกระบวนการในการจัดการทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 

2. มีความรูความเขาใจในระบบการบริหารงานภาครัฐ 
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3. สามารถปฏบัิติงานตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยในหนวยงานภาครัฐ 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการ  แนวคิด  และกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
2. อธิบายระบบการบริหารงานในหนวยงานภาครัฐ 
3. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  และกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  ต้ังแต
การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุแตงต้ัง  และการประเมินผล         การ
ปฏิบัติงาน  ศึกษาระบบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ  การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ  
การดําเนินการทางวินัยและประโยชนเกื้อกูล 
 
3207 – 2013  การจดัการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน          3  (3) 
  (Human  Resource  Management  in  Private  Sector) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการ  แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
ภาคเอกชน 

2. มีความรูความเขาใจในระบบการบริหารงานภาคเอกชน 
3. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของภาคเอกชน 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการ  แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของภาคเอกชน 
2. อธิบายระบบการบริหารงานในหนวยงานภาคเอกชน 
3. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน 
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน  
ต้ังแต  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุแตงต้ัง  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ศึกษาระบบงาน  บริหารงานในภาคเอกชน  การพัฒนาบุคคลในภาคเอกชน  การดําเนินการ
ทางวินัยและประโยชนเกื้อกูล 
 
3207 – 2014  การจดัการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ         3  (3) 
  (Human  Resource  Management  in  State  Enterprise) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการ  แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
วิสาหกิจ 

2. มีความรูความเขาใจในระบบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
3. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

วิสาหกิจ 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ 
2. อธิบายระบบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
3. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ 
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  และกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ  
ต้ังแต  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุแตงต้ัง  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ศึกษาระบบการบริหารงานในภาครัฐวิสาหกิจ  การพัฒนาบุคคลในหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ  
การดําเนินการทางวินัยและประโยชนเกื้อกูล 
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3207 – 2015  เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา           3  (3) 
  (Meeting  and  Seminar  Technique) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการจัดการประชุมสมัมนา 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการจัดการประชุมสมัมนา 
3. เห็นความสําคัญของการจัดการประชุมสัมมนา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายเทคนิค และวิธีการจัดการประชุมสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ 
2. สามารถเลือกวิธีการจัดประชุมสัมมนาไดอยางเหมาะสม 
3. ปฏิบัติการประชุมสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ ภายในองคการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของเทคนิค  และวิธีการจัดการประชุมสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ  ที่จัด
ภายในองคการ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมสัมมนา  การเตรียมการ  การจัดการและประเมินผล
การจัดประชุมสัมมนาภายในองคการ 
 
 
3212 – 2001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1          3  (4) 
  (English  for  Business  Communication  1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบเบ้ืองตนในหัวขอตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ 
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล  สินคา  หรือบริการ 
4. กรอกขอมูลในแบบฟอรมทางธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการฟงเร่ือง  ขอความ  ขอมูล
ทางธุรกิจ  ฝกการสนทนาโตตอบทางธุรกิจในหัวขอตาง ๆ  การอานเอกสาร  ขอมูลทางสถิติ  ประกาศ  
โฆษณา  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การสรุปสาระสาํคัญจากการอานและฟง  การเขียน  ใหขอมูลบุคคล  
สินคา  หรือบริการ  การกรอกขอมูลบนแบบฟอรมตาง ๆ 
 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3   (4) 
 (Introduction to Information Technology) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3200 – 1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน              3  (4) 
  (Office  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ  งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  
งานผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ  งานการใชเคร่ืองใชสํานักงานที่ทันสมัย   การบํารุงรักษาเคร่ืองใช
สํานักงาน  งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล  และการนําไปใชประโยชน  งานการบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
3200 – 1009  การภาษีอากร             3  (3) 
  (Taxation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ  ท่ีมีการจัดเก็บ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีที่ตองทํา  และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตาม
แบบที่กําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และ
ภาษีอื่น ๆ  การนําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ  โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก  และความ      รับผิดชอบทางอายา
ตามกฎหมาย 
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คําอธิบายรายวชิา 
 

สาขาวิชาธรุกิจประกันภัย 
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3208 – 2001  การประกันภัย        3  (3) 
  (Insurance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัย 
2. สามารถนําความรูไปประยกุตใชกบัการวางแผนประกันภัย 
3. บริหารประกันภัยดวยความซื่อสัตยสุจริต  และรับผิดชอบตอสงัคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายและความสําคัญ และประโยชนของประกนัภัย 
2. บอกการจัดการความเสี่ยง 
3. อธบิายพระราชบัญญัติประกันภัยแตละระบบ 
4. อธบิายแบบและประเภทของการประกนัภัย 
5. แสดงการคิดคาสินไหมทดแทน 
6. ปฏิบติัการคิดอัตราเบีย้ประกนั 
7. สามารถเขยีนเอกสารประกันภัยแตละแบบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัย   ประโยชนของประกันภัย การจัดการ
ความเสี่ยง  พระราชบัญญัติประกันภัย  แบบประกัน  ประเภทของการประกันภัย  การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน  วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน  การพิจารณารับประกัน  การคิดอัตราเบี้ยประกัน  การประกันภัย
ตาง ๆ  เอกสารประกนัภัย 
 
3208 – 2002 กฎหมายประกันภัย       3  (3) 
  (Insurance  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับการประกันภัย 
2. เห็นความสําคัญของกฎหมายประกันภัย 
3. ตีความนิติกรรม  พระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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4. สามารถประยุกตใชกฎหมายประกันภัยในสถานการณตาง ๆ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ชี้แจงพระราชบัญญัติประกันภัยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
2. เปรียบเทียบกฎหมายประกันภัยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
3. บันทกึกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ลักษณะบุคคล  นิติกรรม  สัญญาพระราชบัญญัติ
ประกนัชีวิต พระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ทีเ่กีย่วของกบัการประกันภัย  หลกัปฏิบติัเพ่ือบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย 
 
3208 – 2003 การตลาดประกันภยั       3  (3) 
  (Insurance  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของการตลาดประกันภัย 
2. เขาใจหลกัการวิเคราะหตลาดและสภาพการณแขงขันในธรุกิจประกันภัย 
3. มีทักษะในการวางแผนและกําหนดนโยบายตลาดประกันภัย 
4. มีเจตคติที่ดีตอตลาดประกันภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะของตลาดประกันภัย 
2. เปรียบเทียบตลาดประกันภัยกับตลาดอ่ืน 
3. ประยุกตตลาดประกันภัยกับตลาดอ่ืน 
4. เห็นความสําคัญของตลาดประกันภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกีย่วกบัลักษณะของตลาดประกันภัย  ความตองการของลูกคาตลาดประกันภัย การแขงขันและ
การแบงสวนของตลาดประกนัภัย  การวางแผนนโยบายการตลาดประกันภัย กลุมลูกคาเปาหมาย  การกําหนด
กรมธรรม  การกาํหนดเบีย้ประกันภัย  การกาํหนดชองทางการขายประกันภัย  การสงเสริมการขายประกันภัย  
กลยุทธของการประกันภัย 
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3208 – 2004 ประสบการณวิชาชีพประกันภัย      3  (5) 
  (Insurance  Experience) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการประกอบอาชีพประกันภัย 
2. สามารถแกปญหาเกีย่วกบัการประกอบอาชีพประกันภัย 
3. ตระหนักถึงความซือ่สัตยในดานการบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชหลักการ  วิธีการประกันภัยในการวางแผนแกปญหาสําหรับการประกอบอาชีพ

ประกนัภัย 
2. เลือกใชวิธีการแกปญหาแสดงใหเหน็ถึงการระมัดระวงัในสิทธิประโยชนของลูกคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกตใชหลักการ  และทฤษฎีการประกันภัยในการแกปญหาการ
ประกอบอาชีพประกันภัย  การเขาสูตลาดประกันภัย  การเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัย  จรรยาบรรณนัก
ขายประกัน  การพัฒนาภาวะการเปนผูนํา  การแสวงหาผูมุงหวัง  การเตรียมตัวกอนเขาพบ  การเขาพบเพื่อ
เสนอขาย  การเผชิญขอโตแยง  การปดการขาย  การบริการหลังการขาย 
 
3208 – 2005 การประกันชีวิต  1       3  (3) 
  (Life  Insurance  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาและการประกันชีวิต 
2. สามารถดําเนินธรุกิจดานการประกันชีวิตอยางมีประสทิธิภาพ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันชีวิตท่ีมีตอสังคม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ชี้แจงจุดมุงหมายการประกันชีวิต  สัญญาประกันชีวิต  ความสําคัญ  ชนิด  ประเภท  แบบของ

การประกันชีวิต  และพระราชบัญญัติประกันชีวิต  2535 
2. ประกอบอาชีพการขายประกันชีวิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ประวัติความเปนมาของการประกันชีวิต  จุดมุงหมาย  แนวความคิดของ
การประกันชีวิต  สัญญาประกันชีวิต  หลักสําคัญของการประกันชีวิต  ชนิด  ประเภทและแบบของการ
ประกันชีวิต  การเลือกติดตอกับตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  
พ.ศ.  2535 
 
3208 – 2006 การประกันชีวิต  2       3  (3) 
  (Life  Insurance  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะผลประโยชน  แนวคิดดานการประกันชีวิตกลุม 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันสังคม   ความมั่นคงทางสังคมในประเทศไทยและ

ตางประเทศ 
3. เกิดทักษะในลักษณะงานระหวางการประกันชีวิตกลุมกับการประกันสังคม  อันนําไปสูการ

จัดการขายประกันชีวิต 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดประเภทและแบบกรมธรรมทางการประกันชีวิตกลุม 
2. เลือกแบบประกันชีวิตกลุมใหเหมาะสมกับการเสนอขายประกันชีวิตกลุม  แกกลุมตาง ๆ ใน

สังคม 
3. พิจารณาประยุกตการประกนัชีวิตกลุมกับการประกนัสังคม  เพื่อนําไปสูการขายประกันชีวิต 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกีย่วกบัการประกันชีวิตกลุม  ลักษณะผลประโยชนคุมครองการประกันภัยกลุม                การ
พิจารณารับประกันภัยกลุม  การพิจารณาสินไหมทดแทนประกันชีวิต  การตลาดประกันชีวิต  คณิตศาสตร
ประกันชีวิตกลุม  ปญหาแนวโนมและสวนผลวิจัยการประกันภัยกลุม   ความรูท่ัวไป     เ ก่ียวกับการ
ประกันสังคม  มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการประกันสังคม   ความมั่นคงทางสังคม  ความ
มั่นคงทางสังคมในตางประเทศ   การประกันสังคมในประเทศไทย   กองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคม  
โครงการความม่ันคงทางสงัคมในประเทศไทย  ปญหาและแนวโนมการพัฒนาประกันสังคมในประเทศไทย 
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3208 – 2007 การประกันวินาศภัย  1       3  (3) 
  (Casualty  Insurance 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการประกันวินาศภัย 
2. ปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เกีย่วกบัการประกันวินาศภัย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของประกันวินาศภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนสัญญาการประกันภัยอยางถกูตอง 
2. จําแนกประเภทของการประกันภัย 
3. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางการประกันสงัคมกับการประกนัวินาศภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการ   ขอบเขตและวิธีการประกันอัคคีภัย   ลักษณะที่ ต้ังของทรัพยสิน                       
ที่ขอเอาประกัน  สัญญา  และกรมธรรมประกันอัคคีภัย  ขอยกเวนการคุมครอง  ขอตกลงประกัน ทรัพยสิน
เพ่ิมเติม  การคํานวณเบ้ียประกัน  การชดใชคาสินไหมทดแทน  ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันอัคคีภัย  หลักการขอบเขตและวิธีการประกันภัยรถยนต  พระราชบัญญัติคุมครอง ผูประสบภัยจาก
รถยนต  2535  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) รวมทั้งกฎกระทรวง   ลักษณะเฉพาะของประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
หลักการและวิธีปฏิบัติในการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ประเภทของการประกันสังคม  กองทุนประเภทตาง ๆ  
ประโยชนทดแทน  นโยบายของรัฐและกฎหมายประกันสังคม  ความแตกตางระหวางการประกันสังคมกับ
การประกันภัย 
 
3208 – 2008 การประกันวินาศภัย  2       3  (3) 
  (Casualty  Insurance  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล 
2. ปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เกีย่วกบัการประกันภัย  การขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยทางทะเลและการขนสงระหวางประเทศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความสําคัญของการประกันภัย  การขนสงสินคาทางทะเล 
2. ปฏิบัติการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
3. ประยุกตใชกับการพิจารณารับประกันภัย  การขนสงสินคาทางทะเล 
4. ใหความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรมการประกันภยั 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา เกี่ยว กับความหมาย   ความเปนมาของการประกันภัย   การขนสงสินคาทางทะเล             
ความสําคัญของการประกันภัย  การขนสงสินคาทางทะเลท่ีมีตอการคาระหวางประเทศ  การประกันภัยตาม
เงื่อนไขการซื้อขาย  ประเภทของการประกนัภัย  ขอกําหนดของสินคาท่ีขนสงสินคาทางทะเล  สวนไดเสียใน
การประกันภัย  ขอรับรองการชดใชคาเสียหาย   วิธีปฏิบัติการเรียกรองคาสินไหม               ทดแทน  
กรมธรรมประกันภัย  ขอความและเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยคุมครองและไมคุมครอง   ขอกําหนด
เงื่อนไข  มาตรฐานและขอกําหนดเงื่อนไขที่เก่ียวของกับเรือเดินสมุทร  หลักการพิจารณารับประกันภัยการ
ขนสงสินคาทางทะเล  ความหมายของการประกันภัยตอ  สาเหตุของการประกันตอ  ประโยชนและ
สาระสําคัญของการประกันภัยตอ  ประเภทนายหนาประกันภยัตอ  ความสัมพันธของการประกันภัยตอการคา
ระหวางประเทศ 
 
3208 – 2009 เทคนิคการขายประกัน       3  (3) 
  (Insurance  Sales  Technical) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในอาชีพการขายประกัน 
2. สามารถนําเทคนิคและกระบวนการขายประกันไปใช 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของเทคนิคการขายประกัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุข้ันตอนของเทคนิคการขายประกัน 
2. สาธิตกระบวนการขายประกันแตละข้ันตอน 
3. เขียนแผนงานการสรางความสัมพันธกบัลูกคา 
4. ติดตามการใหบริหารหลังการขายกับลูกคาอยางตอเน่ือง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอาชีพการขายประกัน  ความรูเก่ียวกับรูปแบบกรมธรรม  ความรู เกี่ยวกับ
ลูกคา  การแสวงหาผูมุงหวัง  เทคนิคการเขาพบลูกคา  เทคนิคการปดการขาย  ศิลปะการสรางความสัมพันธ
กับลกูคา  การสรางตลาดตอเน่ือง  การบริการหลังการขาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาธรุกิจสถานพยาบาล 
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3209 – 2001 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย             3  (3) 
  (Anatomy  and  Physiology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางรางกายของมนุษย หนาที่ ระบบและความสัมพันธของ
สวนตาง ๆ ของรางกาย 

2. นําความรูมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลโดยองครวม 
3. มีทักษะในการนําความรูไปใชบูรณาการรวมกับสาขางานอื่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะโครงสรางหนาที่การทํางานของอวัยวะระบบตาง ๆ ในรางกาย 
2. ประเมินสภาวะปกติและผิดปกติของรางกายเบื้องตน 
3. นําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกีย่วกบัโครงสรางของรางกายมนุษย หนาที่ การทํางาน และความสัมพันธของสวนตาง ๆ  
ของรางกาย ในระบบการไหลเวียนของเลือด  ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบขับถาย  ระบบ
ประสาท  ระบบกลามเน้ือและกระดูก  ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ 
 
3209 – 2002 การบริการพยาบาลเบ้ืองตน              3  (4) 
  (Primary  Nursing  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในงานพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
2. มีทักษะการเตรียมและการใชเครื่องมือ  อุปกรณการใหบริการพยาบาล  การใชยาเบื้องตน 
3. มีทักษะการจัดเตรียมผูปวยในการทําหัตถการ 
4. มีเจตคติที่ดีตองานธุรกิจสถานพยาบาล 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
2. วางแผนและเลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน 
3. ใหขอมูลไดถูกตองตามสภาวะงาน 
4. ใหบริการพยาบาลโดยเนนความเปนบุคคล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการทางการพยาบาล   การวัดสัญญาณชีพ  การเตรียมตรวจ  
การเตรียมผาตัด  การทําความสะอาดรางกาย  การรับและจําหนายผูปวย  การใชยาและจรรยาบรรณ
สําหรับผูใหบริการในสถานพยาบาล  เนนตามสุขสบายและความปลอดภัย  โดยยึดหลักควบคุมการติด
เชื้อในสถานพยาบาล 
 
3209 – 2003 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล            3  (3) 
  (Introduction  to  Management  of  Health  Premises) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจขอบเขตและลักษณะงาน  การบริหารสถานพยาบาล 
2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารงานบริการในสถานพยาบาล 
3. สามารถประกอบอาชีพในสถานพยาบาลไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุขอบเขต  หนาที่ของสถานพยาบาล 
2. จัดทําระบบการบริหารงานบริการในสถานพยาบาล 
3. ติดตามความเจริญกาวหนาและนํามาพัฒนางานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของโรงพยาบาลของประเทศไทยและตางประเทศ  ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารสถานพยาบาล  นโยบายการจัดองคกรสถานพยาบาล  การบริหาร
สถานพยาบาลในรูปแบบตาง ๆ  หนาที่และความรับผิดชอบของสถานพยาบาล  ไดแก  งานผูปวยนอก  
งานผูปวยใน  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  งานการเงิน – บัญชี  งานโภชนาการ  งานเวชระเบียน  งานพัสดุ  
งานหนวยจายกลาง  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมความปลอดภัยใน สถานพยาบาล 
 
3209 – 2004 งานบริการสวนหนา               3  (3) 
  (Hospital  Information  and  Communication  Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการสวนหนา 
2. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการงานบริการสวนหนา 
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3. มีบุคลิกภาพที่ดี  มีทักษะในการพูดและการทํางานรวมกับผูอื่น 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2. ดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารในหนวยตาง ๆ 
3. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน การ
ประชาสัมพันธธุรกิจ  การตอนรับผูมารับบริการในสถานพยาบาล  การใหบริการของงาน เวชระเบียน  
การซักประวัติ  การคัดกรองผูปวย  สิทธิและสวัสดิการสังคม  และความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม 
 
3209 – 2005 สุขศึกษาในสถานพยาบาล              3  (4) 
  (Preventative  Health  Care  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความสําคัญของงานสุขศึกษา 
2. มีทักษะในการดําเนินการสอนสุขศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติที่ดีตองานดานสุขศึกษา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แนะนําสุขศึกษาแกผูรับบริการไดอยางเหมาะสม 
2. เลือกและพัฒนาสื่อในการสอนสุขศึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. ประเมินการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสถานการณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขศึกษาและแนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาใน สถานพยาบาล  
ลักษณะของนักสุขศึกษาในสถานพยาบาล  การจัดโปรแกรมสุขศึกษา  นิทรรศการ  การจัดหนวยบริการ
สุขภาพ 
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3209 – 2006 การจัดการธุรกิจสุขภาพ               3  (4) 
  (Health  Business  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจดานสุขภาพ 
2. มีทักษะในการวางแผนการดําเนินการธุรกิจดานสุขภาพ 
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและทํางานอยางมีระบบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําลองสถานการณ   ดําเนินการธุรกิจสุขภาพไดอยางมีระบบ   เพื่อประยุกตใชในธุรกิจ

อนาคต 
2. เลือกกระบวนการจัดการธุรกิจสถานพยาบาลไดอยางเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน 
3. จัดดําเนินการทางธุรกิจไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการจัดสถานบริการเกี่ยวกับสุขภาพ   การวางแผนเลือกสถาน
ท่ีต้ัง  หลักและวิธีการจัดองคการ  หนาที่สําคัญ ๆ ของการจัดการ  อาทิ  การจัดอัตรากําลัง  การอํานวยการ  
การประสานงานและการควบคุมงาน คุณลักษณะของผูประกอบการ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจขนาดยอม 
 
3209 – 2007 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน               3  (4) 
  (Emergency  Care) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
2. มีทักษะในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 
3. มีความรับผิดชอบ  ละเอียดถี่ถวน  สุขุมรอบคอบ  ระมัดระวัง  และถือหลักความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ประเมินสภาวะและใหการปฐมพยาบาลไดอยางถูกตอง 
2. เลือกใชอุปกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองใชได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสําคัญในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน  การนวดหัวใจ  การชวยหายใจ  
การหามเลือด    การชวยเหลือผูไดรับสารพิษ  การสังเกตอาการแสดงของการสัญญาณชีพ  เพื่อใหการ
ชวยเหลืออยางถูกวิธี 
 
3209 – 2008 โภชนบําบัด                3  (4) 
  (Nutrition  Therapy) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการโภชนาการและโภชนบําบัด 
2. สามารถนําหลักความรูมาประยุกตใชกับบุคคลในแตละวัย  และแตละสภาวะสุขภาพไดอยาง

ถูกตอง   
3. ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพของอาหารและนํามาใชในอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดอาหารใหกับบุคคลในสภาวะปกติและผิดปกติได 
2. พัฒนาตนเองเกี่ยวกับความกาวหนาทางภาวะโภชนาการ 
3. ใหคําแนะนําการปฏิบัติตนในดานโภชนาการแกผูอ่ืนได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู  ความตองการสารอาหารแตละวัย  และหลักโภชนาการ  การจัด
อาหารใหเหมาะสมกับความตองการของผูปวยแตละโรค  การจัดอาหารสําหรับนักกีฬา  เพื่อสงเสริม
ความสมดุลของภาวะโภชนาการของรางกาย 
 
3209 – 2009 การบริหารงานพัสดใุนสถานพยาบาล             3  (3) 
  (Supply  Management  in  Health  Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในสถานพยาบาลได 
2. สามารถบอกข้ันตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ  การจัดเก็บ  การเบิกจายจําหนายพัสดุ 
3. อธิบายวิธีการบันทึกขอมูลเอกสารเกี่ยวกับพัสดุในสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 
4. สามารถนําความรูไปประยุกตใชและพัฒนางานบริหารงานพัสดุ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ดําเนินการดานการจัดการพัสดุของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดเก็บและบํารุงรักษาพัสดุในหนวยไดอยางถูกตอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล   การจัดซื้อจัดจาง  การจัดเก็บพัสดุ  การ
เบิกจายพัสดุ  การซอมบํารุงรักษา  การจําหนาย  โดยกําหนดรูปแบบเอกสารตาง ๆ การบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับพัสดุในสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 
 
3209 – 2010 อนามัยชุมชน                3  (4) 
  (Community  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานอนามัยชุมชน 
2. สามารถวิเคราะหปญหาและดําเนินการแกไขปญหาชุมชน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอนามัยชุมชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายลักษณะการดําเนินงานอนามัยชุมชนได 
2. ดําเนินงานอนามัยชุมชน  ในดานการศึกษา  วินิจฉัย  วางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษา

ในชุมชน 
3. ปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของชุมชน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธของอนามัยสวนบุคคลและชุมชน   การบริหารงาน
สาธารณสุขและการแกไขปญหา  วิธีการจัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  ลักษณะของชุมชนและการ
เยี่ยมบาน 
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3209 –  2011 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ              3  (5) 
  (Vocational  Workshop) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. สามารถดําเนินการสัมมนาได 
3. เกิดความริเร่ิมสรางสรรค  กลาแสดงออก  ยอมรับความคิดเห็นของสวนรวม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกหัวขอที่จะนํามาใช  ในการสัมมนาไดอยางเหมาะสม 
2. วิเคราะหและประเมินผลที่ไดจากการสัมมนามาประยุกตใช 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ  รูปแบบการจัดสัมมนา  แนวคิด  
และกระบวนการบริหารงานเชิงธุรกิจและการประเมินผล 
 
3209 – 2012 อนามัยครอบครัว               3  (3) 
  (Family  Health  Care) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับอนามัยครอบครัว 
2. สามารถดูแล  และสงเสริมสุขภาพสวนบุคคลในแตละวัย 
3. มีเตคติท่ีดีตองานอนามัยชุมชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหโรคเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 
2. จัดโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพของครอบครัวในวัยตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ประเมินการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสถานการณ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษยแตละวัย  ต้ังแตวัยทารกถึงวัยผูสูงอายุ  โรคที่
เกิดขึ้นในแตละวัยและการดูแลสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลทั้งดานรางกาย – จิตใจ และการสราง
สัมพนัธภาพในครอบครัว 
 
3209 – 2013 การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล           2  (2) 
  (Safety  Management  in  Health  Premises) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
2. แนวทางแกไขปญหา และการปองกันอุบัติเหตุในสถานพยาบาล 
3. มีความรับผิดชอบ  ละเอียดถี่ถวน  สุขุมรอบคอบ  ระมัดระวัง และถือหลักความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถหาแนวทางแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุในสถานพยาบาล 
2. เลือกใชอุปกรณในการปองกันอุบัติเหตุในสถานพยาบาลไดอยางเหมาะสม 
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชในสถานพยาบาล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ  หลักการและแนวคิดการ
ปองกันอุบัติภัยและโรคที่เกิดจากการทํางานในสถานพยาบาล  การเลือกใชวัสดุอุปกรณใน การปองกัน
อุบัติภัยดานรางกายและจิตใจ  และสวัสดิศึกษาในสถานพยาบาล 
 
3209 – 2014 อนามัยแมและเด็ก               3  (3) 
  (Maternal  and  Child  Health  Care) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ ความสําคัญของการอนามัยแมและเด็ก และการสงเสริมพัฒนาการ
สุขภาพเด็ก 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 
3. ประเมินสภาวะปญหาและแนวทางการแกปญหาสุขภาพอนามัยแมและเด็กเบื้องตน 
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4. นําความรูไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็กไดอยางถกูตอง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ดูแลและสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กในสภาวะปกติและไมปกติเบื้องตน 
2. เลือกและแนะนําวิธีการวางแผนครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
3. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็ก สุขอนามัยมารดากอนและหลังต้ังครรภ การวางแผน ครอบครัว  
การดูแลสงเสริมสุขภาพเด็กและโรคของเด็ก 
 
3209 – 2015 สุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ              3  (3) 
  (Adult  and  Geriatric  Health  Care  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจในผูใหญและผูสูงอายุ 
2. สามารถใหความรูและใหการพยาบาลเมื่อเกิดอาการผิดปกติในผูใหญและผูสูงอายุ 
3. มีความรับผิดชอบ  กระตือรือรน  มีจิตใจโอบออมอารี  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจในผูใหญและผูสูงอายุ 
2. ดูแลและการพยาบาลในผูใหญและผูสูงอายุเมื่อเกิดความผิดปกติ 
3. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของผูใหญและผูสูงอายุ  การปรับตัว  การดูแลปญหาสุขภาพและ
การปองกัน  อุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ  การจัดกิจกรรมสุขภาพ  การบริการทาง
การแพทย  และสวัสดิการทางสังคม 
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3209 – 2016 การแนะแนวสุขภาพ               2  (2) 
  (Health  Guidance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในความสําคัญของการแนะแนวสุขภาพ 
2. เกิดทักษะในการจัดบริการแนะแนวสุขภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบการแนะแนวสุขภาพในแบบตาง ๆ  
2. ดําเนินการแนะแนวสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญาของการแนะแนว  ความสําคัญของการแนะแนว
สุขภาพ  เทคนิคแนะแนวสุขภาพ  การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ  โครงการบริหารและการดําเนินงาน
แนะแนวสุขภาพ 
 
3209 – 2017 นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ             3  (4) 
  (Recreation  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ 
2. มีทักษะในการจัดนันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ 
3. มีความละเอียดถี่ถวน  สุขุมรอบคอบ   ระมัดระวังและถือหลักความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดนันทนาการเพื่อเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางกายในเชิงธุรกิจ 
2. เลือกกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับสภาวะกับผูรับบริการ 
3. สรางและเลือกใชนวัตกรรมในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายและการสงเสริมสุขภาพ   การจัดโครงสรางและ
ระบบองคการ  การวางแผนบริหารธุรกิจสถานพยาบาลกับนวัตกรรม  การจัดกิจกรรมนันทนาการ  เชน  
กิจกรรมเขาจังหวะ  แอโรบิค  โยคะ  ไทเกก 
 
3209 – 2018 วิทยาศาสตรการกีฬา               3  (3) 
  (Sports  Science) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในลักษณะรูปรางและองคประกอบของสมรรถนะทางกาย 
2. สามารถเลือกกิจการทางกีฬา โปรแกรมการสรางสมรรถภาพที่เหมาะสมตอบุคคลตางๆ 
3. สามารถประเมินผลจากการเลนกีฬา  เพื่อใชในการปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีตอสมรรถภาพ

ทางกาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดโปรแกรมการสรางสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมตามเพศและวัย 
2. จัดประเภทอาหารและพลังงานใหเหมาะสมกับกีฬาประเภทตาง ๆ 
3. เลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดเหมาะสมกับบุคคล 
4. ประเมินผลจากการเลนกีฬาที่มีผลดีตอสมรรถภาพทางกาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ  ลักษณะ รูปรางและองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การ
เสริมสรางสมรรถภาพและทักษะการกีฬา  พิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  การกําหนดโปรแกรมการ
สรางสมรรถภาพที่เหมาะสมตอตนเอง ตามเพศ วัย การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย  อาหาร  และ
พลังงานที่ใชในกิจกรรมกีฬาประเภทตาง  ๆ  ขอควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเลนกีฬา   รูจักการ
ประเมินผลจากการเลนกีฬา  กายบริหาร  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีตอสมรรถภาพทางกาย 
 
3209 – 2019 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ               3  (3) 
  (Aerobic  Dance  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในรูปแบบของแอโรบิคในปจจุบัน 
2. ทราบถึงขอควรระวัง  ประโยชน  ความสําคัญของการเตนแอโรบิค 
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3. สามารถคิดประดิษฐการเตนแอโรบิคแบบใหม ๆ ไดเหมาะสม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดการเตนแอโรบิคพ้ืนฐาน 
2. จัดรูปแบบการประยุกตแอโรบิคดวยวิธีการแบบใหม ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเสนอการเตนแอโรบิคในรูปแบบตาง  ๆ ที่มีในปจจุบัน  หลักการ
เบื้องตนและวิวัฒนาการของการสรางสรรค   การออกกําลังกายแบบแอโรบิคใหม  ๆ ขอควรระวัง  
ประโยชน  ความจําเปนและความสําคัญของการเตนแอโรบิค  ตลอดจนการ สรางสรรค  คิดประดิษฐ  
การเตนแอโรบิคแบบใหม ๆ  เพื่อประยุกตใชใหเหมาะสม 
 
3209 – 2020 กีฬาเพื่อสุขภาพ                3  (3) 
  (Sports  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและเห็นคุณประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

2. เกิดทักษะในการฝกกีฬาชนิดตางๆ รวมทั้งวิธีการออกกําลังกายแบบตางๆ เพื่อสุขภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ สอดคลองกับเพศ  วัย  สภาพรางกาย 
2. ประเมินผลการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 
3. เลนกีฬาประเภทตางๆ ที่เหมาะสมในสถาบันบริหารรางกายและศูนยฝกกีฬา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ขอบเขต  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออก
กําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  สอดคลองกับเพศ และวัย  สภาพรางกาย  การวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการออกกําลังกาย  และกีฬาเพื่อสุขภาพ  ตลอดจนปจจัยที่มีสวนสงเสริม  สุขภาพ  เชน  
อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคล  รวมทั้งการฝกกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันบริหาร
รางกายและศูนยฝกกีฬา 
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3209 – 2021 เวชศาสตรฟนฟู                3  (3) 
  (Rehabilitation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการฟนฟูสภาพของผูปวย 
2. สามารถประยุกตใชกิจกรรมกลุมบําบัดวิธีการตาง ๆ  เพื่อฟนฟูสภาพผูปวย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติกิจกรรมกลุมบําบัดการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาพผูปวยทั้งทางรางกายและ
จิตใจ 

2. ปฏิบัติการฟนฟูดวยดนตรีบําบัด 
3. ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว เพื่อฟนฟูสภาพของผูปวยไดตามความเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ขอบขาย  และจุดมุงหมายในการฟนฟูสภาพของ ผูปวย  
ภายหลังการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ  ศึกษาถึงกิจกรรมกลุมบําบัดดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  การให
คําปรึกษา  ฟงดนตรี  การใชความรอน  ความเย็น  ตลอดจนการฟนฟูสภาพผูปวยดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว  เพื่อใหผูปวยกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด 
 
3209 – 2022 การแพทยแผนไทย               3  (3) 
  (Thai  Traditional  Medicine) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในหลักการของแพทยแผนไทย  และการนวดพื้นฐาน 
2. สามารถวินิจฉัยรางกายเบื้องตนดวยการแพทยแผนไทย 
3. ประยุกตใชสมุนไพรเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ซักประวัติ  ตรวจรางกาย  และวินิจฉัยดวยวิธีการแพทยแผนไทย 
2. ใชสมุนไพรดวยวิธีตาง ๆ  การอบดวยสมุนไพร  การประคบ 
3. นวดแผนไทยข้ันพ้ืนฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการแพทยแผนไทย  ความสําคัญ  หลักการนวดพื้นฐานของ
แพทยแผนไทย  การวินิจฉัยรางกายดวยการแพทยแผนไทย  การใชสมุนไพร  เภสัชกรรมไทยและการ
ประยุกตใช  หลักการรักษาและสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 
 
3209 – 2023 นวดเพื่อสุขภาพ                3  (4) 
  (Massage  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ 
2. มีทักษะในการนวดอยางถูกตอง และประยุกตอุปกรณเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ       การ

นวด 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกชนิดของการนวดใหเหมาะสมกับผูรับบริการ 
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการนวดอยางถูกตอง 

 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรของรางกายที่สําคัญกับการนวด  การนวด       แผนไทย  
การคลายเสน  การดัด  การยืด  การประคบ  การอบสมุนไพร  การประยุกตใชนํ้ามัน   น้ํามันหอมระเหย  
(กลิ่นบําบัด)  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการนวด และจรรยาบรรณในการนวด 
 
3209 – 2024   พฤกษศาสตรพื้นบาน               3  (3) 
  (Ethnobotany) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับพืชพื้นบาน 
2. สามารถประยุกตใชพืชพื้นเมืองใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต 
3. มีจิตสํานึกที่ดีตอการใชภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. แนะนําสมุนไพรพื้นบานแตละชนิด 
2. วิเคราะหสมุนไพรใหเหมาะสมกับโรค 
3. เลือกใชผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 
4. ผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพรพื้นบานใชในครัวเรือน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น  พืชพื้นบานเกี่ยวกับอาหาร  ยารักษาโรค  และการ
ประยุกตใชพืชพื้นบานในวิถีชีวิตประจําวัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ 
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3210 –   2001 หลักการและทฤษฎีการส่ือสาร           3  (3) 
  (Theory  of  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักและทฤษฎีการสื่อสาร 
2. สามารถประยุกตทฤษฎีการสื่อสารมาใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
3. ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการสื่อสาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปรียบเทียบบททฤษฎีการสื่อสาร 
2. ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วิพากษเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสื่อสาร  ทฤษฎีการสื่อสาร  บทบาทและความสําคัญของการสื่อสาร  การ
ประยุกตทฤษฎีการสื่อสารไปใชในชีวิตประจําวัน  และการทํางาน  การแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย
เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร 
 
3210 –   2002 หลักการประชาสัมพนัธ            3  (3) 
  (Principle  of  Public  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  ความหมาย  วัตถุประสงค  และหลักการประชาสัมพนัธ 
2. สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ 
3. มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานประชาสมัพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุความหมาย  วัตถุประสงค  และหลักการประชาสัมพนัธ 
2. ประชาสัมพันธองคกรทั้งภายในและภายนอกโดยใชสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ  
3. ตรวจสอบการดําเนินการประชาสัมพันธทุกข้ันตอน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค  และหลักการประชาสัมพันธ ประชามติ  
และภาพลักษณของการประชาสัมพันธ  ข้ันตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ  การใชสื่อประชาสัมพันธ  
จรรยาบรรณของนักประชาสมัพันธ 
 
3210 –   2003 หลักการโฆษณา            3  (3) 
  (Principle of Advertising) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจบทบาทและความสําคัญของการโฆษณา 
2. สามารถนําความรูมาใชในการโฆษณาสินคา / บริการ 
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกความแตกตางระหวางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
2. โฆษณาสินคา / บริการรูปแบบตาง ๆ  
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญการโฆษณา  ความแตกตางระหวางการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ  ประเภทของการโฆษณา  ขั้นตอนการโฆษณา  การเขียนขอความโฆษณา  สื่อ
ประเภทตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณา  การโฆษณาสินคา / บริการ ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก  การโฆษณา ณ 
แหลงซื้อ  การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ  การโฆษณาทางวิทยุและทางโทรทัศน 
 
3210 –   2004 การโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ         3  (3) 
  (Advertising  and  Public  Relation  In  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ 
2. สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานการโฆษณาและประชาสัมพันธใหกับองคกรธุรกิจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความแตกตางระหวางการโฆษณาและการประชาสัมพันธไดอยางถกูตอง 
2. ปฏิบั ติงานตามแผนงานการโฆษณาและการประชาสัมพันธขององคกรไดอยางมี  

ประสิทธิภาพ 
3. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมทางดานการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับองคกร 
4. ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณา และการประชาสัมพันธ  
ความแตกตางระหวางการโฆษณาละการประชาสัมพันธ ประเภทของการโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธธุรกิจ ขั้นตอนและกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธธุรกิจ อิทธพิลของการ
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ บทบาทและหนาที่ของบริษัทที่ปรึกษาดานการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 
 
3210 – 2005 ความรูเกี่ยวกับหนังสือพิมพ           3  (3) 
  (Introduction  To  Journal) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  ประวัติ  บทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพ  ประเภทของหนังสือพิมพ   
2. รูและเขาใจกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ 
3. ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายประวัติวิวัฒนาการ  บทบาทหนาที่   และประเภทของหนังสือพมิพ 
2. ระบุกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ 
3. วิพากษบทบาทของหนังสือพิมพภายใตกรอบจรรยาบรรณ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  บทบาทหนาที่  โครงสรางของหนังสือพิมพ  ประวัติความ
เปนมาของหนังสือพิมพ   ลักษณะและประเภทของหนังสือพิมพ   กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ  
จรรยาบรรณของนักหนังสือพมิพ 
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3210 – 2006  เทคนิคการถายภาพ            3  (4) 
  (Technique  for  Photography) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  หลักเบื้องตนของการถายภาพ 
2. สามารถใชหลักการถายภาพและอุปกรณเสริมประเภทตาง ๆ  
3. สามารถถายภาพประเภทตาง ๆ  
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการถายภาพและสามารถสรางสรรคผลงานภายใตกรอบ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหองคประกอบของการถายภาพ 
2. ใชกลองถายภาพและอุปกรณการถายภาพ 
3. ถายภาพประเภทตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพ 
4. ตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาชีพการถายภาพ  ไดอยางสรางสรรคและกาวทันเทคโนโลยี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเบื้องตนของการถายภาพ   กลองถายภาพและอุปกรณเสริมการ
ถายภาพ  อาทิ  เลนซ , ฟลเตอร , ฟลม  องคประกอบของการถายภาพ การใชกลองถายภาพประเภทตาง ๆ   
การลางฟลม  การอัดและขยายภาพ  การถายภาพประเภทตาง ๆ อาทิ  การถายภาพภายในอาคาร  การ
ถายภาพภายนอก  การถายภาพเคลื่อนไหว 
 
3210 –  2007 การส่ือสารการตลาด            3  (3) 
  (Integrated  Marketing  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการของการสื่อสารการตลาด 
2. สามารถนํากลยุทธการสื่อสารการตลาดมาใชในการประกอบอาชีพ 
3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผนสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑและบริการ 
2. เลือกสรรเครื่องมือสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสมกับปญหาและสถานการณ 
3. จัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด  แนวคิดและหลักการสื่อสาร
การตลาด  การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ  การสงเสริมการขาย  การตลาดโดยตรง 
 
3210 –  2008 การวิจยัและประเมินผลสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพนัธ       3  (4) 
  (Advertising and PR  Research  and Evaluation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการวิจัยและประเมินผล  ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 

2. มีความรู  ความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัยและประเมินผล 
3. สามารถทําวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณาและประชาสัมพันธอยางงาย 
4. เห็นคุณคาของงานวิจัยและประเมินผล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุขั้นตอนการวิจัยและประเมินผลไดอยางถูกตอง 
2. วิเคราะหผลของงานวิจัยและประเมินผลที่มีผลตอการตัดสินใจ 
3. ทําวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธอยางงาย 
4. นําผลการวิจัยและประเมินผลไปใชประโยชนในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัย  ประเภทของการวิจัยและประเมินผล  หลักการ
และข้ันตอนในกระบวนการวิจัยและประเมินผล  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและประเมินผล  ขอบเขตของ
การวิจัยและประเมินผล  การวางแผน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและแปลความหมายของ
ขอมูล  การนําเสนอและติดตามผลการวิจัยและประเมินผล 
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3210 – 2009 วาทศิลป              2  (2) 
  (Art  of  Speech) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูดในสถานการณตาง ๆ  
2. มีทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ  
3. มีมารยาทและรูกาลเทศะในการพูด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เปรียบเทียบขอแตกตางของการพูดในสถานการณตาง ๆ  
2. พูดในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พูดไดถูกตองตามกกาลเทศะและโอกาส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการพูดอยางเปนทางการ ไมเปนทางการ การประชุม การอภิปราย  
การปาฐกถา  การโตวาที  การสัมภาษณ  และสุนทรพจน 
 
3210 – 2010   การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน           3  (4) 
  (Production  for  Radio  and  Television) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจนกระบวนการผลิตรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน 
2. สามารถผลติรายการวิทยแุละโทรทัศนได 
3. มีจรรยาบรรณในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
2. เขียนบทและดําเนินการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนประเภทตาง ๆ  
3. ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนภายใตกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  กระบวนการผลิต  รายการวิทยแุละโทรทัศน  วัสดุอุปกรณ  
ประเภทของรายการวิทยุและโทรทัศน  การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน  การผลิตรายการวิทยุ – โทรทัศน
ประเภทตาง ๆ  
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3210 – 2011 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพนัธ        3  (4) 
  (Computer  Graphics  for Advertising  and  Public  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานโฆษณาและงานประชา-สัมพันธ 
2. ทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ  
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรไดเหมาะสมกับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชนและความสําคัญของคอมพิวเตอร  บทบาทของคอมพิวเตอร
ตองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ  การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปประเภทตาง ๆ สําหรับงานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ  การผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธโดยใชคอมพิวเตอร 
 
 
3210 – 2012 กฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชน           2  (2) 
  (Law  and  Ethics  for  Mass  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและจริยธรรมของสื่อมวลชน 
2. เห็นคุณคาและความสําคัญของกฎหมายจริยธรรมสื่อมวลชน 
3. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  การประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเหมาะสมกับกฎหมายและจริยธรรมของ 
สื่อมวลชน 

2. วิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมไทย 
3. ปฏิบัติงานภายใตกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและจริยธรรมของสื่อมวลชนในสังคม
ประชาธิปไตย  รวมถงึขบวนการตัดสินใจทางศีลธรรมของพลเมือง  การวิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชน
ในสังคมไทย  โดยใชกรณีศึกษาของสื่อตาง ๆ กฎหมายและจริยธรรมของสือ่มวลชน 
 
3210 – 2013 ภาษาเพื่อการสื่อสาร              2  (2) 
  (Language  for  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2. มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
3. เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนขาวแจก  ขอความประชาสัมพันธและโฆษณาใหองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พูดและเขียน  ในการติดตอสื่อสารระดับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมี

สมรรถนะ 
3. วิพากษและติดตามขาวสารเพื่อนํามาใชในการประกอบอาชีพอยางตอเนือ่ง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับภาษาในแงที่สัมพันธกับการสื่อสาร  โดยเฉพาะที่สัมพันธกับการใชภาษาสื่อ
ความหมาย  ระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ภาษาในการใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งภาษาขอเท็จจริง  
ภาษาความคิดเห็น  ภาษาเพื่อการโนมนาวใจและภาษาสรางสรรค  จินตนาการ  การฝกปฏิบัติในดานการ
เขียน  การอาน  การรับสาระสําคัญและการวิเคราะหสารในรูปแบบตาง ๆ  
 
3210 – 2014 การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ        2  (2) 
  (Personality  Development  for  Advertising  and  Public  Relation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี 
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีบุคลิกภาพที่ดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุหลักและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ   หลักและวิธีการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ศิลปะการแตงกาย  การบํารุงรักษาสุขภาพ  การวางตัว  การปรากฏตัวตอที่ชุมชน การพัฒนา
ลักษณะอุปนิสัยสวนตัวและบุคลิกภาพทางจิต  การมีมนุษยสัมพันธ  มารยาทและ การสมาคม  การพูดใน
รูปแบบตาง ๆ บุคลิกภาพผูนํา  มารยาทในการเขาประชุม  การนัดหมาย  การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 
3210 – 2015 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกส        3  (4) 
  (Principle  and  Practice  in  Computer  Graphic) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางภาพ  Digital  ในคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางกราฟกส 
3. เห็นคุณคาของการสรางกราฟกสมาใชในงานคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุหลักการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟกส 
2. ผลิตชิ้นงานโฆษณาและประชาสัมพันธโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางภาพ  Digital ในคอมพิวเตอร  ระบบภาพแบบ  Bitmap  
และ  Vector  ระบบภาพ 2 มิติ  และ 3 มิติ  หลักการยอ – ขยายภาพ  การยายตําแหนง  การหมุนภาพ  
ปฏิบัติการสรางกราฟกส  2 มิติและ 3 มิติ  ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปดานกราฟกส 
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3210 – 2016 ความรูเกี่ยวกับสื่อมวลชน           2  (2) 
  (Introduction  to  Mass  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจความหมายของสื่อมวลชน 
2. เขาใจบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชน 
3. สามารถติดตอสื่อกับสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ได 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของสื่อมวลชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกประเภทตาง ๆ ของสื่อมวลชนไดอยางถูกตอง 
2. เขาใจบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชนตอการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
3. ติดตอส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย   บทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชนตองานโฆษณา  งาน
ประชาสัมพันธสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ  แนวทางการติดตอสื่อสารกับสื่อมวลชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ – 
โทรทัศน  นิตยสาร  การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน 
 
3212 – 2106   ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ         2  (3) 
  (English  for  Advertising  and  Public  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. พูดนําเสนอขอมูลและตอบขอซักถาม 
2. เขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ 
3. เขียนใบปลิว  แผนพับหรือประกาศเพื่อประชาสัมพันธ 
4. อานและสรุปใจความสําคัญเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

318

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ  ฝก
ปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล  การตอบขอซักถาม  การแถลงขาว  การสัมภาษณ  ฝกการเขียนโฆษณา
สินคาหรือบริการ  การเขียนประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ  เชน  ใบปลิว  แผนพับและประกาศ  ฝกการ
อานเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ  การสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานท่ีเก่ียวของ 
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วิชาชีพสาขางานโฆษณา 

 
3210 – 2101 การวางแผนรณรงคเพ่ือการโฆษณา            3  (3) 
  (Advertising  Campaign  Planning) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา 
2. สามารถเลือกสรรแผนการรณรงคการโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับนโยบายทางการตลาด

ของผลิตภัณฑ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพนักโฆษณา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนการรณรงคการโฆษณาใหกับผลิตภัณฑและบริการหรือองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะห  เลือกสรรแผนการรณรงคการโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับงบประมาณและ
นโยบายทางการตลาด 

3. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
4. นําเสนอแผนการรณรงคเพื่อการโฆษณาไดอยางเหมาะสม  มีเหตุผล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนรณรงคโฆษณาเพื่อสงเสริมการตลาด  โดยนํา
หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใช  เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา  การวัดประสิทธิภาพในการโฆษณา  
การรณรงคการโฆษณาทางโทรทัศน 
 
3210 – 2102 การบริหารงานลูกคา              3  (3) 
  (Customer  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในวิธีหาลูกคา  ติดตอประสานงาน  และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
2. มีความสามารถในการคนหาขอมูล 
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3. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการลูกคา 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุขั้นตอนในการติดตอประสานงานและรักษาความสัมพันธของลูกคา 
2. วิเคราะหและจัดทําขอมูลของผลิตภัณฑ  ขอมูลผูบริโภค  ขอมูลทางสภาวการณทางการ

ตลาดใหกับผลิตภัณฑและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ตรวจสอบขั้นตอนในการจัดหาขอมูลใหมีความถูกตองและนําไปใชงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีหาลูกคา  การติดตอประสานงานกับลูกคา  ความตองการและปญหา
ของกิจการลูกคา  การหาขอมูลของผลิตภัณฑ  ผูบริโภค  สถานการณทางการตลาด การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชในการโฆษณา 
 
3210 – 2103 การสรางสรรคงานโฆษณา             3  (4) 
  (Creative  Advertising) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา 
2. ความรู  ความเขาใจในการกําหนดกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา 
3. ทักษะในการเขียนขอความโฆษณา  การใชภาพประกอบโฆษณา  การผลิตงานโฆษณา 
4. เห็นคุณคาในการประกอบอาชพีดานการโฆษณา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา 
2. กําหนดกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา 
3. เขียนขอความโฆษณา  เลอืกใชภาพประกอบการโฆษณาและผลติงานโฆษณา 
4. ประกอบอาชีพดานการโฆษณา 
5. นําเสนอแนวทางการสรางสรรคงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและบทบาทของการโฆษณา  กระบวนการ
สรางสรรคงานโฆษณา  การวางแผนโฆษณา  กลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา  การเขียนขอความ
โฆษณา  ภาพประกอบการโฆษณา  สื่อที่ใชในการโฆษณา  การผลิตงานโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ  สื่อ
วิทยุ – โทรทัศน  และสื่ออื่น ๆ  
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3210 – 2104 การใชส่ือโฆษณา               3  (3) 
  (Advertising  Media) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและความสําคัญของสื่อโฆษณา  ความสัมพันธระหวางสื่อ
โฆษณากับเปาหมายทางการตลาด 

2. สามารถจําแนกลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ  
3. สามารถวางแผน  เลือกใช  และซื้อสื่อโฆษณาได 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางสื่อโฆษณากับเปาหมายทางการตลาด 
2. จําแนกลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ  
3. เลือกใชสื่อโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวความหมาย   และความสําคัญของสื่อโฆษณา  ความสัมพันธระหวาง
โฆษณาและเปาหมายทางการตลาด  ประเภทและลักษณะเฉพาะหรือโฆษณาแตละชนิด  การเลือกใชสื่อ
โฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การวางแผนใชสื่อโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย   การ
วางแผนเพ่ือใชส่ือโฆษณา  กรซ้ือส่ือโฆษณา  การวิเคราะหและประเมินผลการใชสือ่โฆษณา 
 
3210 – 2105 การวางแผนส่ือโฆษณา              3  (3) 
  (Advertising  Media Planning) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจในการวางแผนสื่อโฆษณา 
2. มีสมรรถนะในการวางแผนสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
3. สามารถวิเคราะหและเปรียบเทยีบสือ่ประเภทตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเปรียบเทียบสื่อประเภทตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณา 
2. วางแผนการใชสื่อโฆษณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการโฆษณา 
3. วิเคราะหความเหมาะสมของสือ่โฆษณาประเภทตาง ๆ  
4. นําเสนอการวางแผนสื่อโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการวางแผนสื่อ  วิเคราะหและเปรียบเทียบสื่อ  หนังสือพิมพ  วิเคราะห
โทรทัศน  นิตยสาร  สื่อกิจกรรม  การกําหนดจุดประสงคในการเลือกใชสื่อใหสอดคลองกับแผนการ
โฆษณา  กระบวนการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา  กลยุทธในการวางแผนสื่อ
โฆษณา  การประเมินผลการใชสือ่แตละประเภท 
 
3210 – 2106 การเขียนขอความโฆษณา             3  (3) 
  (Creative  Copy  Writing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการเลือกสรรถอยคํา  สํานวนโวหารใหเหมาะสมกบังานโฆษณา 
2. เกิดทักษะในการเขียนขอความโฆษณาประเภทตาง ๆ  
3. สามารถวิเคราะหขอความโฆษณาที่ใชในยุคปจจุบัน 
4. เห็นคุณคาของขอความโฆษณาท่ีใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกสรรถอยคํา  สํานวนโวหารที่เหมาะสมกับงานโฆษณา 
2. วิเคราะหวิพากษขอความโฆษณาที่ใชอยูในปจจุบัน 
3. เขียนขอความโฆษณาสําหรับใชในงานสิ่งพิมพ  งานวิทยุ - โทรทัศน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร   สํานวนโวหาร  การเขียนขอความ
โฆษณาสําหรับงานโฆษณาสิ่งพิมพ  การเขียนโฆษณาสําหรับงานวิทยุ – โทรทัศน  การจัดทําสปอต
โฆษณา  การเขียนขอความโฆษณาเพ่ือโนมนาวใจ  วิพากษและเสนอแนะขอความโฆษณาในยุคปจจุบัน 
 
3210 – 2107 เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา             3  (3) 
  (Advertising  Presentation  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจวิธีการ  เทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนองานโฆษณา 
2. สามารถนําเสนองานโฆษณาโดยใชเคร่ืองมือรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. เกิดทักษะในการนําเสนองานโฆษณาที่มีคุณภาพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกวิธีการ  เทคนิครูปแบบตาง ๆ ในการนําเสนองานโฆษณา 
2. นําเสนองานโฆษณาโดยใชเครื่องมือสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและนาสนใจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคนิคการนําเสนอ จิตวิทยาในการ
นําเสนอ  ประเภทและรูปแบบของการนําเสนอ  การจัดทําเคร่ืองมือและอุปกรณในการนําเสนอ  การ
วิเคราะหงานโฆษณา  การนําเสนองานโฆษณาโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ  ปญหาและอุปสรรคในการนําเสนอและแนวทางใน
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการนําเสนองาน 
 
3210 – 2108 การโฆษณาและพฤตกิรรมของผูบริโภค            3  (3) 
  (Advertising  and  Consumer  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในความสัมพันธของพฤติกรรม 
2. สามารถนําความรูไปใชในการสรางสรรคงานโฆษณา 
3. เห็นความสําคัญของการโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดสารโฆษณาไดเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. นํากฎเกณฑทางพฤติกรรมศาสตรมาใชในการโฆษณาได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  วิเคราะหจิตวิทยาผูบริโภคในสถานการณทาง
การตลาด  พื้นฐานทางจิตวิทยา  ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา   และ
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  การวิเคราะหผูบริโภคในฐานะผูรับสารและเปาหมายในการจูงใจ 
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3210 – 2109 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ          3  (4) 
  (Seminar  in  Advertising  and  Public  Relation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  และทักษะในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 
2. สามารถจัดสัมมนาเกี่ยวกับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธได 
3. เกิดเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพดานโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะห  วิพากษ  การโฆษณาและประชาสัมพันธในภาวะปจจุบัน 
2. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานโฆษณาและงาน

ประชาสัมพันธ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฝกการจัดสัมมนา  การเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  สิ่งอํานวยความ
สะดวก  ขั้นตอนในการสัมมนา  หนาที่ความรับผิดชอบ  และการประสานงานของผูดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนา  การจัดนิทรรศการ  ปฏิบัติการจัดประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวกับวิชาชีพการโฆษณาและ
การประชาสัมพนัธ 
 
3210 – 2110 ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องตน             3  (4) 
  (Basic  for  Practice  Advertising) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรู  ความเขาใจในวิธีการปฏิบัติงานดานการโฆษณา 
2. สามารถผลิตงานโฆษณาอยางงายใหกับองคกรได 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพนักโฆษณา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการโฆษณาได 
2. ผลิตงานโฆษณาอยางงายไดอยางเหมาะสม 
3. ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของนักโฆษณาที่มีตอสังคมได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนขอความทางสื่อวิทยุ  สื่อหนังสือพิมพ  การผลิตงานโฆษณา
ทางวิทยุ  การเขียนโปสเตอร  การพูดหรือประกาศเพื่อชักจูงใจกลุมเปาหมายใหกับองคกร  เลือกใชสื่อ
โฆษณาไดเหมาะสมกับทองถิ่น 
 
3210 – 2111   ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ           3  (4) 
  (Practice to Advertising) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานโฆษณาอยางมืออาชีพ 
2. สามารนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานโฆษณาได 
3. มีการปรับตัวและมีทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพงานโฆษณาได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาได 
2. นําเสนอและผลิตชิ้นงานโฆษณาใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. จําแนกหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ในบริษัทตัวแทนโฆษณาได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานโฆษณา   การประสานงานลูกคา  การเขียน
ขอความโฆษณา  การสรางสรรคงานโฆษณา  การใชสื่อโฆษณา  การนําเสนองานโฆษณา  ผลิตงาน
โฆษณาไดตามวัตถุประสงคขององคกรและเหมาะสมกับทองถิ่น 
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วิชาชีพสาขางานการประชาสัมพันธ 

 
3210 – 2201  การประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ             3  (3) 
  (Practices  for  Government  and  Business  Organization) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในวิวัฒนาการ วัตถุประสงค และขอบขายงานการประชาสัมพันธของรัฐ
และธุรกิจ 

2. ดําเนินการประชาสัมพันธกิจการของรัฐและธุรกิจได 
3. มีความตระหนักในหนาที่ในฐานะตัวแทนของรัฐและธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุวิวัฒนาการ วัตถุประสงคและขอบขายงานประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ 
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ  กิจการของรัฐและธุรกิจดวยความรับผิดชอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  วัตถุประสงค  นโยบาย  วิธีดําเนินการและความรับผิดชอบของ
หนวยงานของรัฐและองคกรธุรกิจที่มีตอสังคม  การจัดรูปแบบหนวยงานประชาสัมพันธใน   หนวยงาน
รัฐบาลและองคกรธุรกิจ  ความแตกตางระหวางการประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐและองคกรธุรกิจ  
องคประกอบและลักษณะของการดําเนินงานที่สะทอนภาพลักษณขององคกรในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
 
3210 – 2202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ              3  (3) 
  (Writing  for  Public  Relation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ 
2. สามารถเขียนเพื่อการประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ 
3. มีจริยธรรมในการเขียนเพือ่การประชาสัมพนัธ 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

327

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุลักษณะของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธแบบตาง ๆ 
2. เขียนเพื่อการประชาสัมพันธแบบตาง ๆ 
3. ใชภาษาในการเขียนเหมาะสมอยูในกรอบของจริยธรรมอันดี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธลักษณะตางๆ การเขียนคําปราศรัย  
สุนทรพจน  การเขียนขาว  เขียนคําบรรยายภาพ  บทสัมภาษณ  เขียนขอความเพื่อประชาสัมพันธทางสื่อ
สิ่งพิมพ  เชน  แผนปลิว  แผนพับ  จุลสาร 
 
3210 – 2203 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ             3  (4) 
  (Public  Relation  Media) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจประเภทของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ 
2. สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม 
3. เห็นคุณคาของการใชสื่อในการประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธไดอยางถูกตอง 
2. ผลิตสื่อเพื่อใชในการประชาสัมพันธไดอยางมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3. เลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและประเภทสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ  หนังสือพิมพ  
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  นิตยสาร  อินเตอรเนต  สื่อกลางแจง  สื่อกิจกรรม  และสื่ออื่นๆ  การเขียนที่
ใชในการประชาสัมพันธ 
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3210 – 2204 การจดักิจกรรมพิเศษเพือ่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ           3  (4) 
  (Special  Events  for  Advertising  and  Public  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในความหมาย ความสําคัญและประเภทของกิจกรรมเพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ 

2. จัดกิจกรรมพิเศษหรือการโฆษณาและประชาสัมพันธแบบตาง ๆ 
3. จัดกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุความหมาย  ความสําคัญ  และลักษณะของกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
2. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
3. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธประเภทตาง  ๆ  ความ
รับผิดชอบของผูจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
 
3210 – 2205 การประชาสัมพนัธสําหรับการพัฒนาชมุชน            3  (3) 
  (Public  Relations  for  Community  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธสําหรับใชในการพัฒนาชุมชน 
2. สามารถวิเคราะหชุมชนในทองถิ่น  การพัฒนาชุมชน  สินคาและผลิตภัณฑของชุมชน   
3. เลือกใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธชุมชนไดอยางเหมาะสม 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธชุมชน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและแบงกลุมชุมชนในทองถิ่นไดอยางถูกตอง 
2. จําแนกความเหมือนและแตกตางของแตละชุมชน 
3. เลือกใชเครื่องมือเพื่อประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับชุมชน 
4. ประชาสัมพันธชุมชนรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดต้ังชุมชนในทองถิ่น  ประวัติความเปนมา  พัฒนาการชุมชน  
จุดออน – จุดแข็งของชุมชน  ผลงาน  สินคา ผลิตภัณฑของชุมชน  การวิเคราะหชุมชนในทองถิ่น  การ
ประชาสัมพันธชุมชนในทองถิ่นในดานตาง ๆ  โดยใชเครื่องมือการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับทองถิ่น 
 
3210 – 2206 การสื่อขาว                2  (2) 
  (Reporting) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในวิธีการสื่อขาวและหลักการเขียนขาว 
2. สามารถสื่อขาวและเขียนขาว 
3. มีจริยธรรมในการสื่อขาวและเขียนขาว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุวิธีการสือ่ขาวและหลักการเขียนขาว 
2. ส่ือขาวและเขียนขาวภายใตกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของขาวและการสื่อขาว  องคประกอบของขาว       หลักและ
วิธีการสื่อขาวประเภทตาง ๆ  การเขียนขาวประเภทตาง ๆ  การรายงานขาวนอกสถานที่  จริยธรรมในการ
สื่อขาวและเขียนขาว 
 
3210 – 2207 เทคนิคการเปนพิธีกร               3  (3) 
  (Master  of  Ceremony  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในความหมาย  บทบาทหนาที่ของพิธีกร 
2. สามารถเปนพิธีกรในงานตาง ๆ ทั้งงานพิธีกร  ทั้งพิธีการและไมเปนพิธีการ 
3. มีความรับผิดชอบตออาชีพและตอสงัคม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุความหมาย  ความสําคัญ  บทบาทหนาที่ของพิธีกร 
2. เปนพิธีกรในงานตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และบทบาทหนาที่ของพิธีกร บุคลิกภาพของ
พิธีกร  การเตรียมตัวเพื่อทําหนาที่พิธีกร  การปฏิบัติหนาที่พิธีกรในงานตาง ๆ ทั้งงานพิธีกร  กึ่งพิธีการ
และไมเปนพิธีการ  ความรับผิดชอบของพิธีกรตออาชีพและตอสงัคม 
 
3210 – 2208 การประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว             3  (3) 
  (Public  Relations  for  Tourism) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมาย  บทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธตอการ
ทองเที่ยว 

2. สามารถเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธการทองเที ่ยว 
3. สามารถประชาสัมพันธการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม 
4. เห็นคุณคาในการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว 
2. สรางเคร่ืองมือรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใชในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น 
4. นําความรูดานการประชาสัมพันธมาใชเผยแพรงานการทองเที่ยวของทองถิ่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  บทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธ เพื่อการ
ทองเที่ยว  รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ  เคร่ืองมือที่ใชในการประชาสัมพันธ การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ  การสรางเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ  การวัดและประเมินผลการประชาสัมพนัธ 
 
3210 – 2209 การประชาสัมพนัธเพือ่การโรงแรม             3  (3) 
  (Public  Relation  for  Hotel) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการของการประชาสัมพนัธ 
2. มีความสามารถประยุกตใชความรูทางดานการประชาสัมพันธกับงานโรงแรม 
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3. มีเจตคติที่ดีตอการประชาสัมพันธ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุขั้นตอนการสรางความสัมพันธดีกับกลุมเปาหมายของงานโรงแรม 
2. ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกับธุรกิจโรงแรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสราง

ภาพลักษณขององคกร 
3. จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจโรงแรมไดอยางเหมาะสม   สงเสริมอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
4. เลือกสรรสื่อประชาสัมพันธไดสอดคลองกับทองถิ่นขององคกร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ  บทบาทของการ
ประชาสัมพันธกับธุรกิจโรงแรม  การเขียนขาวประชาสัมพันธ  การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
ธุรกจิโรงแรม  การเขียนโครงการเพือ่การประชาสัมพันธ  สื่อประชาสัมพันธ  การวัดและประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ 
 
3210 – 2210  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน             3  (4) 
  (Basic  for  Practice  Public  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธเบ้ืองตน 
2. ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเบื้องตน 
3. เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธเบื้องตน 
2. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน 
3. บุคลิกภาพดี มีเจตคติเหมาะแกการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธเบื้องตน  ฝก
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน  เชน  การตอนรับ  การบริการ  ฝกพัฒนาบุคลิกภาพดานตางๆ  เชน  
การแตงกาย  การพูด  และบุคลิกภาพดานอื่น ๆ  ใหเหมาะแกการปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธ 
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3210 – 2211 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเพื่ออาชีพ             3  (4) 
  (Practice  to  Public  Relation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธโดยรวม 
2. เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ระบุขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธโดยรวม 
2. ระบุกระบวนการประชาสัมพนัธและปฏิบัติงานประชาสมัพันธ 
3. บุคลิกภาพดี  มีเจตคติที่ดีแกการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธโดยรวม  ฝก
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธจนฝกพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางเจตคติที่ดีตออาชีพนักประชาสัมพันธ 
 
3210 – 2109  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและประชาสัมพันธ           3  (4) 
  (Seminar  in  Advertising  and  Public  Relation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและทักษะในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
2. สามารถจัดสัมมนาเกี่ยวกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
3. เกิดเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพดานโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะห  วิพากษ  การโฆษณาและประชาสัมพันธในภาวะปจจุบัน 
2. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เกี่ยวกับงานโฆษณาและงาน

ประชาสัมพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฝกการจัดสัมมนา  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสิ่งอํานวยความสะดวก  
ขั้นตอนในการสัมมนา  หนาที่ความรับผิดชอบและการประสานงานของผูดําเนินการจัดประชุมสัมมนา  
การจัดนิทรรศการ   ปฏิบั ติการจัดประชุมและสัมมนาที่ เกี่ยวกับวิชาชีพการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
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3211 – 2001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก          3  (3) 
  (Fundamentals  of  Retail  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจวิวัฒนาการ  ประเภท  และสวนผสมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก 
2. มีทักษะในการจัดสภาพแวดลอม  และแผนผังการดําเนินงานรานคาปลีก 
3. ตระหนักถึงการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก ที่สอดคลองกับกฎหมาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหสวนผสมทางการตลาดธุรกิจคาปลีก 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอม  และแผนผังการดําเนินงานรานคาปลีก 
3. จัดการสงเสริมการขายของรานคาปลีก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของธุรกิจคาปลีก   ประเภทของธุรกิจคาปลีก  
สวนผสมทางการตลาดของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก   ไดแก  ทําเลที่ต้ังราน  การคัดเลือก การจัดซื้อ  
การจัดเก็บ  และการต้ังราคาสินคา  การโฆษณา  ลักษณะของการขาย  และการบริการ ที่ดี  การสงเสริม
การขาย  และการประชาสัมพันธ  สภาพแวดลอมและบรรยากาศของราน  แผนผังของราน  เทคโนโลยีที่
ใชในธุรกิจคาปลีก  และกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
 
3211 – 2002 การบริหารรานคาปลีก            3  (4) 
  (Retail  Store  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลัก  และวิธีการบริหารรานคาปลีก 
2. มีทักษะของการบริหาร  และจัดการรานคาปลีก 
3. ตระหนักถึงวิธีการบริหาร  และจัดการรานคาปลีก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการบริหาร และจัดการรานคาปลีก 
2. จัดทํางบประมาณการเงิน  และรายการคาใชจายของการบริหารรานคาปลีก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารรานคาปลีกในดานการจัดการดานการเงิน  การดูแลผล
ประกอบการของรานใหเปนไปตามเปาหมาย  การดูแลรักษาสภาพราน  กลุมสินคา / แผนกและความ
ปลอดภัย  การบริหารขอมูล  และการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช 
 
3211 – 2003 การบริการลูกคา             3  (3) 
  (Customer  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความสําคัญ  และประเภทของการบริการลกูคา 
2. เกิดทักษะในการใหบริการ และตอนรับลูกคา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการ  และตอนรับลูกคาเพื่อเพิ่มยอดขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญ และประเภทของการบริการลกูคา 
2. ใหบริการ และตอนรับลูกคาในสถานการณจําลอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการใหบริการ  และผลที่ไดรับ  ประเภทของการบริการ  
ระดับการบริการ  การพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการ  ศิลปะการใหบริการ  
เทคนิคการบริการลูกคา  การตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค  มาตรฐานการบริการ  การจัดการขอ
รองเรียนของลูกคา  ระบบการบริหาร  และสรางความสัมพันธกับลูกคา   
 
3202 – 2006 พฤติกรรมผูบริโภค            3  (3) 
  (Customer  Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
2. มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
3. ตระหนักถึงมูลเหตุและแจงจูงใจในการซื้อของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปนสาเหตุจูงใจตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
2. ประยุกตการใชทฤษฎีแหงความตองการและทฤษฎีการจูงใจ 
3. เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพรนวัตกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค  รูปแบบตาง ๆ  ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางออม  
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อ 
 
3211 – 2004 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ            3  (3) 
  (Product  Knowledge) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจองคประกอบของผลิตภัณฑ 
2. มีความรูความเขาใจสวนประกอบของสินคา ในเรื่องของลักษณะภายนอก ขอไดเปรียบของ

สินคา  และประโยชนใชสอย   
3. ตระหนักในความสําคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความแตกตางของผลิตภัณฑ 
2. จําแนกประเภท และหมวดหมูของสินคา   
3. อธิบายคุณลักษณะ  ขอไดเปรียบ  และประโยชนของสินคาแตละชนิด 
4. นําเสนอ  และสาธิตสินคา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภค   ประเภทของสินคา  แหลงผลิตภัณฑ  
กระบวนการผลิต  การจัดสงมอบสินคา  การเก็บรักษาสินคา  การนําเสนอ  และการสาธิต การสงเสริม
การขาย  วิเคราะหคูแขงขันทางการตลาด  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
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3202 – 2001 การจัดการขาย             3  (3) 
  (Sales  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจวิธีการจัดการขายอยางมีระบบ 
2. มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนภูมิโครงสรางการจัดองคการฝายขาย 
2. ฝกอบรมพนักงานขาย กําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขายและจัดทํารายงานการขาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย  บทบาทความสําคัญของโครงสราง  และ การจัดรูป
องคการฝายขาย  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย   การฝกอบรมพนักงานขาย  การจาย
คาตอบแทน  การกําหนดอาณาเขตขาย  โควตาการขาย  การทํารายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย  การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 
 
3211 – 2005 การบริหารทรัพยากรบุคคล           3  (3) 
  (Human  Resource  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และแนวคิด  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดกจิกรรมในการอบรมพฒันาบุคลากร / การสรางขวัญและกําลังใจ 
2. เขียนกระบวนการ  ขั้นตอน  ในการประเมินผลงาน / การแรงงานสัมพันธ / การ

ประกันสังคม 
3. เขียนกระบวนการในการวางแผนการทํางาน / การวางแผนบุคลากร / การสรรหา / การ

คัดเลือกบุคลากร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  และแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล  ขอบเขตของหนาที่ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การวางแผนบุคลากร  ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะหงาน  การ
วางแผนทางการทํางาน  การสรรหา  และการคัดเลือกบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การสรางขวัญ  และ
กําลังใจ  การประเมินผลงาน  การแรงงานสัมพันธ  การประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน  กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ  (Provident  Fund)  การประกันคุณภาพ 
 
3211 – 2006 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก           3  (3) 
  (Commercial  Law  for  Retailing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคาปลีก  และกฎหมายภาษีอากร 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน  และดําเนินธุรกิจตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการคาปลีก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการขั้นตอนพระราชบัญญัติการคาปลีก   กฎหมายภาษีอากร   กฎหมาย

สิ่งแวดลอม 
2. เขียนกระบวนการขั้นตอนการประกันสังคม  กฎหมายคุมครองแรงงาน 
3. ระบุขอกฎหมายที่ผูประกอบการคาปลีกตองปฏิบัติตาม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคาปลีก  กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายคุมครองแรงงาน  การประกันสงัคม และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
 
3211 – 2007 การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก           3  (3) 
  (Merchandise  for  Retailing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจกระบวนการจัดการสินคา 
2. มีทักษะในกระบวนการจัดการสินคา 
3. ตระหนักถึงการจัดการสินคาเพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการจัดการสินคา 
2. ออกแบบและสรางรูปแบบจําลองกระบวนการจัดการสินคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก หนวยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการสินคา  การบริหารหมวดสินคา  การคัดเลือกสินคา แหลงสินคา การกําหนด
ปริมาณขอบเขต  และการทํากําไรของสินคา  การเตรียมพื้นที่ขาย การออกแบบราน  การจัดแสดงสินคา  
รูปแบบการขายสินคาที่ไมใชหนาราน 
 
3202 – 2005 การสงเสริมการขาย               3  (3) 
  (Sales  Promotion) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย  (Sales  Promotion  Mix) 
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินการสงเสริมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย  วัตถุประสงคและ
ประโยชนของการสงเสริมการขาย  อุปสรรคและปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการขาย   การวางแผน
สงเสริมการขาย  เคร่ืองมือในการสงเสริมการขาย    แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ  ในการสงเสริมการขาย  
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  คนกลางและพนักงานขาย  การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย 
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3211 – 2008 การบริหารระบบขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีก         3  (3) 
  (Retail  Information  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจสําคัญของระบบขอมูลที่ใชในสํานักงาน / องคการ 
2. มีทักษะในการเลือกใชระบบปฏิบัติการ  วิธีการประมวลผล  และการจัดเก็บขอมูล 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประมวลผล  และการจัดเก็บขอมูล 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการบริหารระบบขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีก 
2. จัดกจิกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศในองคการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการคาปลีก  เชน  ระบบ  Bar  Code  ระบบ  
POS  (Point  of  Sales)  ระบบ  EDI.  (Electronic  Data  Interchange)  และระบบ  Instore  Processor  
ระบบ Scanner  ทั้ง  Handle  และ  Incounter  ประเภทตราสารแทนเงินสดที่ใชใน  การคาปลีก  การ
ทํางานของเครื่องมือในแตละสวนของการคาปลีก  การทํางานของเคร่ืองอนุมัติ  วงเงินบัตรเครดิต  (EDC 
/ ICE  5500)  เคร่ืองอนุมัติบัตรเครดิต  (Imprinter)  การไหลเวียนของระบบขอมูลในระบบ  (System  
Flow)  การใชประโยชนของขอมูลตาง ๆ  จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคาปลีก 
 
3211 – 2009 การส่ือสารการตลาด            3  (3) 
  (Marketing  Communication) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักและวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ 
2. มีทักษะการเขียนโตตอบจดหมายและเขียนรายงานธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความถูกตองและความรอบคอบในการติดตอสื่อสาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการ  และวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ 
2. เขียน และโตตอบจดหมายธรุกิจ 
3. ถายทอดขาวสาร  คําแนะนํา  เกี่ยวกับธุรกิจไปสูผูบริโภค 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

343

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการติดตอเพื่อประกอบการระหวางธุรกิจกับธุรกิจ  ธุรกิจ
กับผูบริโภค  ธุรกิจกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  การเขียนและโตตอบจดหมาย  การเขียนรายงานของ
ธุรกิจ  การเตรียมการจัดสงเอกสารทางการคา  การถายทอดขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจไปยังผูบริโภคโดยผาน
สื่อตาง ๆ 
 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซือ้               3  (3) 
  (Purchasing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานภาคเอกชน 

2. มีทักษะในการใชเอกสารและเทคโนโลยี 
3. ตะหนักถึงความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และมีความรูสึกการมีสวนเปนเจาของ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียน  Flow  Chart  ลําดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อของหนวยงานเอกชนและรัฐบาล 
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ  สัญญาณเตือนปริมาณสินคาใน

คลังสินคา  โดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ  สวนประกอบ  วัสดุ  สินคาสําเร็จรูป  ระเบียบ
วิธีการจัดซื้อ  เทคนิคการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  จังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การจัดซื้อ  การเลือกและหาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ  
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ 
 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Research) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติงานวิจัย 
2. มีทักษะจัดทํา เค ร่ืองมือการวิจัย   การวางแผน   การเก็บรวบรวมขอมูล   การแปล       

ความหมายและการนําเสนอ 
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3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเคร่ืองมือ  วางแผนการวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมาย 
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด  ประเภทของการวิจัยตลาด  หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย  เคร่ืองมือทางการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหการอานและแปลความหมายของขอมูล   การนําเสนอและการติดตาม
ผลการวิจัยโดยเนนการปฏิบัติงานจริง 
 
3211 – 2010 กลยุทธธุรกิจคาปลีก            3  (3) 
  (Retail  Strategy) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลัก  และกลยุทธธุรกิจคาปลีก 
2. มีทักษะดานตาง ๆ ของกลยุทธธุรกิจคาปลีก 
3. ตระหนักในความสําคัญของธุรกิจคาปลีกซึ่งนําไปสูความสําเร็จในอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหลักษณะธุรกิจคาปลีก 
2. สํารวจทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจคาปลีก 
3. วิจัยตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจคาปลีก 
4. วิเคราะหปรับปรุงยอดขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของธุรกิจคาปลีก   การจัดการเชิงกลยุทธ   ปจจัย
ความสําเร็จในการแขงขันของธุรกิจคาปลีก   ประกอบดวยทําเลที่ต้ังรานคาปลีก  การผลิต ลอจิสติคส  
การเงิน  การวิจัยและพัฒนาการตลาด  การบริหารจัดการ  และระบบสารสนเทศ แนวคิด และหลักการ
ทั่วไปในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  เพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทะภาพ
ภายในสถานการณความไมแนนอน  และภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
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3211 – 2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม          3  (4) 
  (SMEs  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจกระบวนการจัดตั้งรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการจัดต้ังรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม 
2. จัดกจิกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหเลือกทําเลที่ ต้ังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
กลุมเปาหมาย  รายได  จํานวนประชากรในชุมชน  การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา  คูแขงขัน ขอมูลจาก
แหลงเงินทุน  เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน  รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การขออนุญาต
การจัดต้ังธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  การจัดกิจกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย  การนํา
เทคโนโลยีมาใชในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  คุณธรรม  จริยธรรมของการประกอบธุรกิจขนาด
และ  และขนาดยอม 
 
3211 – 2012 การจัดการธุรกิจในระบบจัดสงถึงลูกคา          3  (3) 
  (Delivery  Systems  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแนวทางในการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย 
2. สามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อของลูกคาแตละกลุมได 
3. สามารถกําหนดปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งในการบริการได 
4. สามารถอธิบายหลักการกําหนดเขตลูกคา 
5. มีความรูความเขาใจลักษณะการบริหาร  การจัดสงสินคา 
6. ควบคุมคุณภาพสินคาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. แนวทางในการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย 
2. จัดกิจกรรมวิธีการจัดแบงเขตเพ่ือบริการลูกคา  (Routing) 
3. วิเคราะหจุดคุมทุน  การบริหารลกูคาสมัพันธ (CRM) 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย   การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา  การ
เลือกทําเลที่ต้ัง  การจัดแบงเขตเพื่อบริการลูกคา  (Routing) การวิเคราะหจุดคุมทุน  การบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM) การสงเสริมการขาย  การบริการ  การจัดสงสินคา  และการรับประกัน      คุณภาพ 
 
3211 – 2013 การตลาดเพื่อสังคม            3  (4) 
  (Social  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจวิวัฒนาการของการตลาด 
2. สามารถอธิบายแนวคิดทางการตลาดได 
3. สามารถกําหนดกิจกรรมสําหรับแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมได 
4. กําหนดกิจกรรมในการเขาถึงกลุมเปาหมายได 
5. ตระหนักถึงความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนการวิวัฒนาการทางการตลาด  และพัฒนาแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม 
2. จัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือสังคม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการตลาด  การพัฒนาแนวคิดทางการตลาด      การตลาด
เพื่อสังคม  และการประยุกตใชกับองคการ  การกําหนดกลุมเปาหมาย  การเขาถึงกลุม เปาหมาย  ประเภท
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม  แนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ  การบริการเพื่อสังคม  จริยธรรมใน
การตลาด  และความรับผิดชอบตอสงัคม 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจคาปลีกทั่วไป 
 

3211 – 4101 การขายและการบริการ            *  (*) 
  (Sales  And  Services  Operation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะ  และประสบการณจริงเกีย่วกบัการจัดการขาย 
2. มีทักษะ  และประสบการณจริงเกี่ยวกับการบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจ 
3. มุงสูการขายสินคาใหลูกคาอยางตอเนื่อง 
4. มีทัศนคติที่ดีในงานขาย  และงานบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกตําแหนงทางการตลาดของสถานประกอบไดอยางถูกตอง 
2. บอกลักษณะของงานขายและงานบริการ  แตละประเภทของสถานประกอบการ 
3. บอกประเภทสินคาที่จําหนายตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
4. จัดกิจกรรมการใหบริการแกลูกคา  และการขาย / การสงเสริมการขาย 
5. เขียนกระบวนการ  การจัดการสินคา  การชําระเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตําแหนงทางการตลาดของสถานประกอบการ  การขายและการบริการ   
การเลือกสรรสนิคา  การใหบริการแกลูกคา  การชําระเงิน  การจัดการสินคา  การสงเสริมการขาย 
 
3211 – 4102 การจัดซื้อและการบริหาสินคาคงคลัง          *  (*) 
  (Purchasing  Operation  And  Inventory  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะ  และประสบการณจริงในการดําเนินการจัดซื้อ 
2. มีทักษะ  และประสบการณจริงในการควบคุมสินคาคงคลัง 
3. มีทักษะ  และประสบการณจริงในการกระจายสินคาใหมีการหมุนเวียนโดยเร็ว  และเปน

ระบบ 
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการการวางแผน  และการดําเนินการจัดหาสินคา  ระเบียบวิธีการจัดซื้อ  การ

กําหนดปริมาณการจัดซื้อ  ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ  การหาแหลงซื้อ  การเจรจา
ตอรอง  และการประเมินผลการจัดซื้อ 

2. ทําข้ันตอนการจัดเก็บสินคา  และการควบคุมสินคาคงคลัง 
3. จัดทําการวางแผนการจัดพื้นที่ของการวางสต็อกสินคาใหสัมพันธกับสนิคาหนาราน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาสินคา  การวางแผน  และการดําเนินการ  ระเบียบวิธีการจัดซื้อ  
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ  การเลือกและหาแหลงซื้อ  เทคนิคในการเจรจาตอรอง  การประเมินผล
การจัดซื้อ  การจัดเก็บสินคาและการควบคุมสินคาคงคลัง  การวางแผนการจัดพื้นที่ของการวางสต็อก
สินคาใหสัมพันธกับสินคาหนาราน  การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  การตัดสต็อกสินคา  การ
ตรวจนับสินคา  การรายงานยอดสต็อกสินคา 
 
3211 – 4103 การจัดการธุรกิจคาปลีก            *  (*) 
  (Retail  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะและประสบการณจริงในการจัดการธุรกิจคาปลีก 
2. มีทักษะ  และประสบการณจริงในการวางแผนงานบุคคล  งานการเงิน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการ  การวางแผน  และการดําเนินการจัดการบริหารงานราน 
2. จัดทํากระบวนการข้ันตอนการควบคุม / ติดตามผล 
3. จัดกจิกรรมการจูงใจพนักงานในราน 
4. จัดทํากระบวนการ  สุขอนามัย  ความปลอดภัย  การปองกันสินคาสูญหาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน  และการดําเนินการจัดการธุรกิจคาปลีก  การควบคุมและ
ติดตามผล  การบริหารการเงิน  การควบคุม  การวางแผนการเงิน  การจูงใจพนักงานในราน  สุขอนามัย  
ความปลอดภัยการปองกันสินคาสูญหาย 
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3211 – 4104 การจดัการสินคาประเภทอาหารสด          *  (*) 
  (Fresh – Food  Management  Operation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 เพื่อใหมีทักษะ  และประสบการณจริงในการจัดการแผนกอาหารสดอยางมีประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผล 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการของปจจัยท่ีทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแผนกอาหารสด 
2. จัดกจิกรรม  การบรรจุหีบหอ  การวางโชว  การปรุงอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร 
3. บอกลักษณะการผลิตภัณฑ 
4. จัดกจิกรรมการเพิม่ยอดขาย  โดยเนนคุณภาพสิคาและบริการ 
5. เขียนกระบวนการตัดยอดสูญเสีย  การคาดคะเนผลกําไร 
6. เขียนกระบวนการรักษาสุขภาพอนามัย  ทั้งในสวนของบุคคลและรานคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแผนกอาหารสด  การบรรจุหีบหอ  
การวางโชว  การปรุงอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร  ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  การเพิ่มยอดขายโดยเนน
คุณภาพสินคาและการบริการ  การตัดยอดสูญเสียและการคาดคะเนผลกําไร  การรักษาสุขภาพอนามัยทั้ง
ในสวนของบุคคลและรานคา 
 
3211 – 4105 การจัดการสินคาที่ไมใชอาหาร           *  (*) 
  (Non - Food  Management  Operation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 เพื่อใหมีทักษะ  และประสบการณจริงในการจัดการสินคาที่ไมใชอาหาร  หรือสินคากลุมพิเศษ  
(สินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา หรือเคร่ืองใชภายในบาน  หรือเฟอรนิเจอร ฯลฯ)  อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สั่งสินคา  คัดเลือกสินคา  จัดเรียงสินคา  รักษาคุณภาพสินคา 
2. จัดกระบวนการปองกันการสูญหาย  การควบคุม  การตรวจสินคาคงคลัง  และสินคาที่ผูจัด

จําหนายสงโดยตรง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการสั่งสินคา   การคัดเลือกสินคา  กาจัดเรียงสินคา  การ
รักษาคุณภาพสินคา  การปองกันการสูญหาย  การควบคุม  การตรวจสอบสินคาคงคลัง  และสินคาที่ผู
จําหนายโดยตรง 
 
3211 – 4106 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกทั่วไป         3  (5) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจคาปลีกมาผสมผสานใชในการวิเคราะห  
และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ  และมีประสบการณการทํางานจริง   

2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดโดยการนําเทคนิค   กรณีศึกษา
สถานการณจําลองและอื่น ๆ มาใช 

3. เกิดความกระตือรือรน  การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก  และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือการปฏิบัติงานจริงตามความเหมาะสมของธุรกิจทองถิ่น 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย   และความสําคัญของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก  
เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ   การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  การจัด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจทองถิ่น 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจรานสะดวกซือ้ 
 

3211 – 4201 การบริหารรานสะดวกซือ้ 1           *  (*) 
  (Convenience  Store  Management  Operation 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานรานสะดวกซื้อครบทุกประเภทของงาน 
2. ดูแลรักษาสภาพราน  และความปลอดภัยภายในราน 
3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารงานรานสะดวกซื้อ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนข้ันตอนการดูแล / ควบคุม / ตรวจสอบการขายสินคาภายในราน 
2. จัดกจิกรรมการบริการภายในราน 
3. จัดลําดับขั้นตอนการดูแลรักษาสภาพราน  และความปลอดภัยภายในราน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานรานสะดวกซื้อเกี่ยวกับการควบคุมดูแล  และตรวจสอบใน
การขายสินคา  และบริการภายในราน  การดูแลรักษาสภาพราน  และความปลอดภัยภายในราน 
 
3211 – 4202 การบริหารรานสะดวกซือ้ 2           *  (*) 
  (Convenience  Store  Management  Operation 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะและประสบการณจริงในการรวบรวมขอมูลในการสั่งสินคา 
2. มีทักษะและประสบการณจริงในการควบคุมตรวจสอบสินคาคงเหลือภายในราน 
3. มีทัศนคติที่ดีในการรับผิดชอบการสั่งสินคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการข้ันตอนเพ่ือเปนขอมูลในการส่ังสินคา 
2. เขียนข้ันตอนการควบคุมตรวจสอบสินคาคงเหลือภายในราน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารรานสะดวกซื้อ  เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลในการสั่งสินคา  
และการควบคุมตรวยสอบสินคาคงเหลือภายในราน 
 
3211 – 4203 การบริหารรานสะดวกซือ้ 3           *  (*) 
  (Convenience  Store  Management  Operation 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะและประสบการณในการดูแลผลประกอบการของราน 
2. มีทักษะและประสบการณในการควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ

ราน 
3. มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผลประกอบการของราน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการข้ันตอนการดูแลผลประกอบการของราน  
2. ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของราน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานบริหารรานสะดวกซื้อ  เกี่ยวกับการดูแลผลประกอบการ
ของราน  การจัดทําและควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของราน 
 
3211 – 4204 การบริหารรานสะดวกซือ้ 4           *  (*) 
  (Convenience  Store  Management  Operation 4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะและประสบการณจริงในการสรรหา / การคัดเลือก / การฝกอบรม 
2. มีทักษะและประสบการณจริงในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
3. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคลากร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการในการคัดเลือกบุคคล 
2. จัดกจิกรรมในการฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงาน  บริหารรานสะดวกซื้อ  การบริหารงานบุคคลในการสรร
หา  การคัดเลือกบุคลากร  การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร  การสั่งงาน  และควบคุม  การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 
3211 – 4205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ         3  (5) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจรานสะดวกซื้อ  มาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห  และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ  และมีประสบการณการทํางานจริง   

2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดโดยการนําเทคนิค   กรณีศึกษา
สถานการณจําลอง  และอื่น ๆ มาใช 

3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหงานดานธุรกิจรานสะดวกซื้อ  และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือการปฏิบัติงานจริงตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และความสําคัญของการปฏิบัติงาน  ดานธุรกจิรานสะดวก
ซื้อ  เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  การจัด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธรุกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  การกําหนดการปฏบัิติงานจริงตาม
โครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจสรรพสินคา 
 

3211 – 4301 การบริหารงานสรรพสินคา 1            *  (*) 
  (Department  Store  Management 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเปาหมาย  วัตถุประสงค  ปรัชญา  การดําเนินงานขององคกร 
2. มีความรูความเขาใจรูปแบบการบริการ  การขาย  การจัดจําหนายสินคาของสรรพสินคา และ

มาตรฐานการบริการ 
3. มีความรูความเขาใจนโยบายดานการบริการลูกคาและรูปแบบการบริการที่บริษัทจัดไว

อํานวยความสะดวกแกกลุมลูกคา 
4. มีความรูความเขาใจในความสําคัญของการจัดสงเสริมการขายที่มีตอการกระตุนยอดขาย 
5. มีความรูกลุมลูกคา  และตําแหนงทางการตลาด 
6. มีความรู  ทักษะในการศึกษาคุณสมบัติของสินคา  การสาธิตสินคาแกลูกคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานตามระบวนการการขาย   และบริการของหางสรรพสินคาไดอยางถูกตอง  
ครบถวน 

2. นําเสนอรูปแบบของการบริการ  ใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา 
3. สามารถขายสินคาใหลูกคาไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานขายสินคา  ณ  สถานที่ปฏิบัติจริง  รูปแบบการขาย  การ
จําหนายสินคาของสรรพสินคา  กระบวนการขายและขั้นตอนมาตรฐาน  การบริการ  รูปแบบการบริการ
ที่สรรพสินคาบริการลูกคา  และหลักการ / ปรัชญา / นโยบายดานการใหบริการขององคกร  ความสําคัญ
ของการสงเสริมารขายท่ีมีตอการกระตุนยอดขาย  กลุมลูกคา  ตําแหนงทางการตลาด 
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3211 – 4302 การบริหารงานสรรพสินคา 2           *  (*) 
  (Department  Store  Management 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. อธิบายความสําคัญของการจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual  Merchandise 
2. บอกรูปแบบการจัดเรียงสินคาที่เหมาะสมกับสินคาแตละหมวดหมู  แตละประเภท 
3. บอกประโยชนการจัดเรียงสินคาท่ีมีตอการขาย 
4. มีความรูความเขาใจกระบวนการจัดนําเสนอสินคาตอเน่ือง หลักการ  Mix and  Match 
5. มีความรูความเขาใจข้ันตอนเทคนิคการขายแบบตอเน่ือง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติตามกระบวนการ  การจัดเรียงสินคาของสินคาแตละประเภท 
2. จัดกจิกรรม  Mix  and  Match 
3. เตรียมตัว  และนําเสนอการขายแบบตอเน่ืองได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการจัดเรียงสินคา  และการจัดแสดงสินคา  หลักการจัดเรียง
สินคาตามลักษณะหมวดหมู  และประเภทของสินคา  ประโยชนการจัดเติมสินคา  กระบวนการ  Mix and 
Match เพื่อดึงดูดลูกคา  เทคนิคการขายแบบตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
 
3211 – 4303 การบริหารงานสรรพสินคา 3           *  (*) 
  (Department  Store  Management 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจการจัดเก็บสินคาในสต็อกตามหลักการ 5 ส และประเภท  หมวดหมูของ
สินคา 

2. มีความรู  นโยบายการบริหารสต็อกสินคาและประโยชนของแผนผังสตอก 
3. มีความรูความเขาใจอัตราการหมุนเวียนสินคา  (Stock Turn Over) 
4. มีความรูการบริหารสินคาท่ีหามขาดจาก Stock (Never Out Item) 
5. มีความรูข้ันตอนการปองกันการสูญเสียของสินคา 
6. มีความรูการบริหารการสั่งซื้อซ้ํา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนระบวนการเก็บรักษาสินคา / การบริหาร Stock / 5 ส 
2. ทําหลักการจัดซื้อ 5R หลักการซื้อซ้ํา 
3. เขียนกระบวนการหมุนเวียนสินคา/ การบริหารสนิคาคงเหลอื (Inventory Balance) 
4. เขียนกระบวนการปองกันการสูญเสีย 
5. อธิบายหลักการบริหารสินคาที่หามขาดจากสต็อก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงาน  หลักการจัดเก็บสินคา  การบริหาร Stock หลัก 5 ส 
นโยบายการบริหารสนิคา  ประโยชนของแผนผัง  Stock อัตราการหมุนเวียนสินคา  การบริหาร สินคาคง
คลัง  การปองกันการสูญเสีย 
 
3211 – 4304 การบริหารงานสรรพสินคา 4            *  (*) 
  (Department  Store  management 4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลักษณะการบริหารงาน  และการดําเนินงานหางสรรพสินคาโดยภาพรวม 
2. เขาใจลักษณะงาน  กระบวนการทํางาน  ความสําคัญของหนวยงานสนับสนุนการขาย 
3. มีความรูความเขาใจบทบาท  และหนาที่ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษยของหัวหนางาน 

/ ผูบังคับบัญชาในสายงาน 
4. มีความรูความเขาใจดานการสอนงาน (Job  Instruction) การพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการหางสรรพสินคา 
2. จัดกจิกรรมการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  การสอนงาน 
3. เขียนระบวนการบริหารบุคคลไดแก  การบรรจุแตงต้ัง  การเลื่อนตําแหนง  การกําหนด

คาตอบแทน  การประเมินผลงาน 
4. ปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางาน  และใหความสําคัญของหนวยงานสนับสนุน   การขาย 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

357

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการดําเนินการ  และจัดการหางสรรพสินคา  ขั้นตอนการ
ดําเนินงานรานสรรพสินคา  นโยบายกิจการ  นโยบายสินคา  นโยบายการสงเสริมการขาย  งานสนับสนุน
การขาย  การบริหารงานบุคคลของหัวหนางาน  ผูบังคับบัญชาในสายงาน  ไดแก  งานบริหารบุคคล  การ
สรรหา  การคัดเลือก  การสอนงานการฝกอบรม  การบรรจุแตงต้ัง  การเลื่อนตําแหนง  การประเมินผล
งาน  การกําหนดคาตอบแทน  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
3211 – 4305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา         3  (5) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจสรรพสินคามาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห  ตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ  และมีประสบการณทํางานจริง   

2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยการนําเทคนิค  กรณีศึกษา  สถานการณ
จําลอง  และอื่น ๆ  มาใช 

3. เกิดความกระตือรือรน  การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิ เคราะหงานทางดานธุรกิจสรรพสินคา   และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดทําโครงการเพือ่การปฏิบัติงานจริง  ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับความหมายและความสํ าคัญของการปฏิบั ติงานด านธุรกิจ      
สรรพสินคา  เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ  
การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงาน
จริงตามโครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
 

3211 – 4401 การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร           *  (*) 
  (Supercenter  Management  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจตําแหนงทางการตลาดของสถานประกอบการ 
2. มีความรูความเขาในเรื่องของการบริการลูกคา  การชําระเงิน  การแกไขปญหาลูกคาและการ

สงเสริมการขาย 
3. มีความรูความเขาใจในการจัดเรียงสินคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายตําแหนงทางการตลาดของสถานประกอบการ 
2. ใหบริการลูกคา  ชําระเงิน  แกไขปญหาลูกคา  และจัดสงเสริมการขาย 
3. จัดเรียงสินคาไดอยางถูกตอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตําแหนงทางการตลาดของสถานประกอบการ  การใหบริการแกลูกคา  
การชําระเงิน  การแกไขปญหาลูกคา  การจัดเรียงสินคา  การสงเสริมการขาย 
 
3211 – 4402 การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  2           *  (*) 
  (Supercenter  Management  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจระบบการสั่งซื้อ  ระยะเวลาในการสั่งซื้อ  ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม 
2. มีความรูความเขาใจในวิธีการจัดเก็บสินคา  การควบคุมสินคาคงคลัง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สั่งซื้อไดอยางถูกตอง 
2. จัดเก็บสินคาและควบคุมสินคาคงคลัง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อ  ระยะเวลาในการสั่งซื้อ  ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม  
ปายราคาเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการสั่งซื้อ  การจัดเก็บสินคา  และการควบคุม      สินคาคงคลัง  
วางแผนจัดพื้นที่ของการวางสต็อกสินคา  ใหสัมพันธกับสินคาหนาราน                  การตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร  การตัดสต็อกสินคา  การตรวจนับสินคา  การรายงาน    ยอดสต็อกสินคา 
 
3211 – 4403 การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  3           *  (*) 
  (Supercenter  Management  3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับตัวสินคา  ประเภทสินคา 
2. มีความรูในเร่ืองการจัดเรียงสินคา  และการบริหารสินคา 
3. มีความรูความเขาใจในการขาย  และการบริหารยอดขาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายและแยกแยะประเภทสินคา 
2. จัดเรียงสินคา  และบริหารสนิคา 
3. บริหาร  และวิเคราะหยอดขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับตัวสินคา  การจัดเรียงสินคา  การบริหารสนิคา  การขาย 
การบริหารยอดขาย 
 
3211 – 4404 การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร  4           *  (*) 
  (Supercenter  Management  4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผน  และการคัดเลือกบุคลากร 
2. มีความรูในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. มีความรูในเร่ืองของการลงโทษ และการใหรางวัล 
4. มีความรูในเร่ืองของการฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผน  และคัดเลือกบุคลากร 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ลงโทษ  และใหรางวัล 
4. จัดหลักสูตรฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การวางแผนทางดานบุคลากร การคัดเลือก
บุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การลงโทษ  การใหรางวัล  การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร 
 
3211 – 4405 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร         *  (*) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอรมาผสมผสานใชในการ

วิเคราะห  และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบและมีประสบการณทํางานจริง 
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  โดยการนําเทคนิค  กรณีศึกษา  สถานการณ

จําลอง  และอื่น ๆ มาใช 
3. เกิดความกระตือรือรน  การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานทางดานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร   และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือการปฏิบัติงานจริงตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานดานธุรกิจซูเปอรเซ็น
เตอร เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  การจัด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจซูเปอรมาเกต็ 
 

3211 – 4501 การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต  1           *  (*) 
  (Supermarket  Management  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะทั่วไปของธุรกิจคาปลีกประเภทซูเปอรมาเก็ต 
2. สามารถกําหนดวิธีการแบงสวนการตลาด  การกําหนดตลาดเปาหมาย 
3. มีทักษะของการวางแผนงานดานบุคลากร  การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บรรยายลักษณะทั่วไปของธุรกิจคาปลีกประเภทซูเปอรมาเก็ต 
2. วิเคราะหกระบวนการในการแบงสวนตลาด  กําหนดตลาดเปาหมาย 
3. จัดกจิกรรมการพฒันา  และฝกอบรมบุคลากร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของธุรกิจคาปลีก   รูปแบบของรานซูเปอรมาเก็ต  
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  การกําหนดตลาดเปาหมาย  การวางตําแหนงการตลาด การกําหนด
เปาหมายการขาย  การวางแผนดานบุคลากร  การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร 
 
3211 – 4502 การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต  2           *  (*) 
  (Supermarket  Management  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการจัดการสินคาในแผนก  และการวางแผนการจัดซื้อ 
2. มีทักษะของการคัดเลือกสินคา  การจัดสตอก  และการตรวจนับสินคา 
3. ตระหนักถึงแนวปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับสินคาสูญหาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดวิธีการจัดการสินคาในแผนก  การวางแผนการจัดซ้ือ  ระบบการสั่งซื้อซ้ํา 
2. เขียนกระบวนการข้ันตอนวิธีการคัดเลือกสินคา  การจัดการสตอก และการตรวจนับสินคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินคาในแผนก  การวางแผนจัดซื้อ  ระบบการสั่งซื้อซ้ํา  การ
คัดเลือกสินคา  การจัดการสตอก  การตรวจนับสินคา  การเบิกจายสินคา  แนวปฏิบัติในการจัดการ
เกี่ยวกับสินคาสูญหาย  วิธีการแกไขปญหาสินคานอยหรือมากเกินไป 
 
3211 – 4503 การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต  3           *  (*) 
  (Supermarket  Management  3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการวางแผนการขาย  การกําหนดเปาหมายในการขาย 
2. สามารถอธบิายวิธีการสงเสริมการขาย  การเรียงสินคา  การแนะนํา  การสาธิตสินคา 
3. มีทักษะในการบรรจุหีบหอ  การจัดสงสินคา  การแกปญหาของลูกคา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการ  วิธีการวางแผนการขาย  การกําหนดเปาหมายในการขาย 
2. จัดกจิกรรมวิธีการสงเสริมการขาย  การเรียงสินคา  การสาธิตสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการขาย  กําหนดเปาหมายในการขาย  การสงเสริมการขาย  
การเรียงสินคา  การแนะนํา  และการสาธิตสินคา  การจําหนายสินคา  การบรรจุหีบหอ  การจัดสงสินคา  
การแกไขปญหา  และการรับขอเสนอของลูกคา 
 
3211 – 4504 การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต  4           *  (*) 
  (Supermarket  Management  4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการวางแผนการตลาด  การจัดเก็บขอมูล 
2. มีความรูความเขาใจวิธีการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหงาน  การจัดทํางบประมาณ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการวิธีการวางแผนการตลาด  การจัดเก็บขอมูล 
2. เขียนกระบวนการวิธีการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหงาน  การจัดทํางบประมาณ 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

363

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด  การจัดเก็บขอมูล  การรวบรวมขอมูล  วิเคราะห
งาน  การจัดทํางบประมาณ  กิจกรรมทางการตลาด  การใชเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 
 
3211 – 4505  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมาเก็ต         *  (*) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจซูเปอรมาเก็ตมาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห  และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ  และมีประสบการณการทํางานจริง 

2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  โดยการนําเทคนิค  กรณีศึกษา สถานการณ
จําลองและอื่น ๆ มาใช 

3. เกิดความกระตือรือรน  การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิ เคราะหงานทางดานธุรกิจซู เปอรมาเก็ต   และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมี      
ประสิทธิภาพ 

2. จัดทําโครงการเพือ่การปฏิบัติงานจริง  ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และความสําคัญของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก  
เทคนิคการดําเนินงาน  เพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การจัด
บรรยาย  หรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจทองถิ่น 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจคาปลีกเฉพาะอยาง 
 

3211 – 4601  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  1         *  (*) 
  (Specialty  Store  Management  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะรานคาเฉพาะอยาง 
2. สามารถอธิบายแนวทางในการจัดรานคาเฉพาะอยาง 
3. จัดกิจกรรมทางการตลาดของรานคาเฉพาะอยาง 
4. สรางสรรคงานบริการที่เหมาะสมกับรานคาแตละประเภท 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินคา  การจัดเรียงสินคา 
2. จัดกจิกรรมการตลาด  การดูแลอํานวยความสะดวกลูกคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขายสินคา  การจัดเรียงสินคา  การจัดชั้นวางสินคา  เทคนิคการขาย  
การแนะนําและสาธิตสินคา  การจัดกิจกรรมการตลาด  การดูแลอํานวยความสะดวกแกลูกคา  การรับ
ขอเสนอแนะของลูกคา  การบริการลกูคาสมัพันธ  (CRM) 
 
3211 – 4602  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  2         *  (*) 
  (Specialty  Store  Management  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ 
2. สามารถจัดทําบัญชี และควบคุมสินคาภายในรานคา 
3. สามารถอธิบายกระบวนการในการแกปญหาสินคา และการใหบริการลูกคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดทํากระบวนการจัดซ้ือสําหรับรานคา 
2. ควบคุมสินคาใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม 
3. จัดบริการลกูคาครบถวน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินคาในแผนก  กระบวนการจัดซื้อสินคา  การบริหารสินคา
คงคลัง  การจัดทําบัญชีพัสดุ  การจัดทําบัญชีเบิกจาย  การสํารองเพื่อจําหนาย  วิธีการแกไขปญหาสินคา
ในสตอก  การจัดสงสินคา 
 
3211 – 4603  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  3         *  (*) 
  (Specialty  Store  Management  3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับการจัดการงานสํานักงาน  การจัดทําเอกสาร  การติดตอส่ือสาร 
2. มีความรูในดานการสงเสริมการขาย การเจรจาตอรอง 
3. มีความสามารถในการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารการตลาด 
4. คัดเลือกสินคาและสรางความหลากหลายของสินคาไดเหมาะสม 
5. การบริหารธุรกิจเฉพาะอยางในชองทางการขายอื่น ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดการงานสํานักงาน  จัดทําเอกสาร  ติดตอส่ือสาร 
2. เขียนกระบวนการสงเสริมการขาย  การเจรจาตอรอง 
3. ใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการส่ือสารการตลาด 
4. เขียนกระบวนการเพื่อสรางความหลากหลายของสินคา  และดูแลความปลอดภัยของสินคา 
5. เพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจการคาปลีกเฉพาะอยาง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานสํานักงาน  การจัดทําเอกสาร  การติดตอสื่อสาร  การ
สงเสริมการขาย  การเจรจาตอรอง  การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารการตลาด  การพัฒนา
ชองทางการจัดจําหนายสินคา  การสรางความหลากหลายของสินคาในธุรกิจคาปลีก     สินคาเฉพาะอยาง  
การดูแลความปลอดภัยของสินคา 
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3211 – 4604  การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  4         *  (*) 
  (Specialty  Store  Management  4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดการงานดานการบริหาร  และพัฒนาบุคลากร 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. วางแผนจัดสรรงบประมาณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการบริหาร  และพัฒนาบุคลากร  วางแผนดานบุคลากร  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  แนวทางการพัฒนาอาชีพ  การจัดการดานงบประมาณ  การจัดสรรกําลังคน  
ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู  และฝกปฏิบัติการในการอบรมที่ดี 
 
3211 – 4605 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง        3  (5) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง            มา
ผสมผสานใชในการวิเคราะห  และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ  และมี      ประสบการณ
การทํางานจริง 

2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  โดยการนําเทคนิค  กรณีศึกษาสถานการณ
จําลอง และอื่น ๆ มาใช 

3. เกิดความกระตือรือรน  การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานทางดานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  และพัฒนาเทคนิคการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. จัดทําโครงการเพือ่การปฏิบัติงานจริง  ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และความสําคัญของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีกสินคา
เฉพาะอยาง  เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ   การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  การกําหนดการปฏิบัติงาน
จริงตามโครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
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วิชาชีพสาขางานธรุกิจบริการ 
 
3211 – 4701  การบริหารงานธุรกิจบริการ  1           *  (*) 
  (Services  Retailing  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของธุรกิจบริการ 
2. ระบุลักษณะงานของธรุกิจบริการประเภทตาง ๆ 
3. เขาใจและใชอุปกรณตาง ๆ ตามลักษณะของธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ 
4. มีทัศนคติท่ีดีในการบริหารงานธุรกิจบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริการลูกคาไดตามลักษณะงานของธุรกิจบริการ 
2. เขียนกระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานของธุรกิจบริการแตละประเภท 
3. ใหบริการที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
4. จัดลําดับขั้นตอนการดูแลรักษาความปลอดภัยในธุรกิจบริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของธุรกิจบริการ  วัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานธุรกิจบริการ  โครงสรางของธุรกิจบริการ  การเร่ิมตนธุรกิจบริการ  ลักษณะและประเภทของ
ธุรกิจบริการ  การวางแผนบริการลูกคา   การกําหนดนโยบายในการบริการลูกคา การควบคุมและ
พัฒนาการบริการ 
 
3211 – 4702  การบริหารงานธุรกิจบริการ  2           *  (*) 
  (Services  Retailing  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะและประสบการณจริงในการรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ 
2. อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
3. มีทัศนคติที่ดีในการรับผิดชอบงานในธุรกิจบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบในธุรกิจบริการ 
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2. เขียนกระบวนการข้ันตอนเพ่ือพัฒนาการบริการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการ  มนุษยสัมพันธกับการบริการ  การสรางความ
ประทับใจแกลูกคา  ณ  จุดบริการ  การจัดการกับขอโตแยง  และการเจรจาตอรอง  ทักษะการปฏิบัติงาน
เพือ่การบริการ  การบริการเพือ่เพิม่ยอดขาย  การบริการตอเน่ือง 
 
3211 – 4703  การบริหารงานธุรกิจบริการ  3           *  (*) 
  (Services  Retailing  3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีทักษะและประสบการณในการสรางตลาดของงานบริการ 
2. อธบิายวิธีการต้ังราคาคาบริการ 
3. มีทักษะและประสบการณในการควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการ 
4. อธิบายหลักการสื่อสารแบบบูรณาการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชเครื่องมือสื่อสารกับงานบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุมการต้ังมาตรฐานอัตราคาบริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการบริการ  กลยุทธผลิตภัณฑในธุรกิจบริการ       การ
สรางและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการบริการ  การต้ังราคาคาบริการ  การจัดจําหนายสําหรับธุรกิจบริการ  
การสงเสริมการตลาด  และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 
3211 – 4704  การบริหารงานธุรกิจบริการ  4           *  (*) 
  (Services  Retailing  4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. อธิบายเหตุจูงใจในการใชบริการและการวางแผนธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะและประสบการณจริง ในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
3. อธิบายคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจบริการ 
4. มีทักษะและประสบการณจริงในการสรรหา / คัดเลือก / ฝกอบรมบุคลากร 
5. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคลากร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนกระบวนการข้ันตอนในการวางแผนธุรกิจบริการ 
2. ควบคุมประสิทธิภาพในการใหบริการอยางมีมาตรฐาน 
3. เขียนกระบวนการในการคัดเลือกบุคคล 
4. จัดกจิกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจบริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจบริการ  การบริหารงานบุคคล         การสรร
หา  การคัดเลือก  การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร  การสั่งงาน  การควบคุมการปฏิบัติงาน  การ
วิเคราะหพฤติกรรมลูกคา  การวางแผนสําหรับธรุกิจบริการแตละประเภท 
 
3211 – 4705 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ          3  (5) 
  (Occupational  Operation  Seminar) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจคาบริการ    มาผสมผสานใชในการ

วิเคราะห  และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ  และมีประสบการณการทํางานจริง 
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  โดยการนําเทคนิค  กรณีศึกษาสถานการณ

จําลอง และอื่น ๆ มาใช 
3. เกิดความกระตือรือรน  การทํางานเปนทีม  การรับฟงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหงานทางดานธุรกิจคาบริการ และพัฒนาเทคนิคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทําโครงการเพือ่การปฏิบัติงานจริง  ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และความสําคัญของการปฏิบัติงานดานธุรกิจ บริการ  
เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ   การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  การจัด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการท่ีจัดทําข้ึน  และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
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3212 – 2001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1               3 (4) 
  (English for Business Communication 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจ 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเบ้ืองตนในหัวขอตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ 
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา หรือบริการ 
4. กรอกขอมูลในแบบฟอรมทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการฟงเร่ืองขอความ 
ขอมูลทางธุรกิจ ฝกการสนทนาโตตอบทางธุรกิจในหัวขอตาง  ๆ การอานเอกสาร ขอมูลทางสถิติ 
ประกาศ โฆษณา และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปสาระสําคัญจากการอานและฟง การเขียนใหขอมูล
บุคคล สินคา หรือบริการ การกรอกขอมูลในแบบฟอรมตาง ๆ  
 
3212 – 2002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2               3 (4) 
  (English for Business Communication 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ 
ทางธุรกิจ 

2. มีทักษะการติดตอธุรกิจทางโทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
3. เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ 
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3. พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน ที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณตาง ๆ 
ในสํานักงาน การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การนําเสนอดวยภาพ กราฟ แผนภูมิ การสาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท การโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E - Mail) 
 
3212 – 2003  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ                3 (4) 
  (Business English Reading) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักและเทคนิควิธีในการอานเรื่องทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการอานขอความและเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน และนําความรูที่ไดมาใชอยางมีวิจารณญาณ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สรุปใจความสําคัญของเอกสาร หรือขอมูลทางธุรกิจ 
2. พูดหรือเขียนแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองทางธุรกิจ 
3. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีใชในขอความหรือเร่ืองทางธุรกิจ หลักและเทคนิค
วิธีในการอาน ฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ และความเร็วในการอานขอความ เรื่อง และบทสนทนา
ทางธุรกิจ การจับใจความสําคัญ การตีความ การวิเคราะห การเรียงลําดับเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น 
การสรุปความ และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
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3212 – 2004  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                3 (4) 
  (Business English Writing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ 
2. เขียนบัตรเชิญ บัตรอวยพร บันทึกขอความ และประกาศ  
3. กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการเขียน  ทางธุรกิจ ฝก
ปฏิบัติการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายสั่งจาย 
จดหมายสํารองที่พัก จดหมายตอวา   จดหมายขอบคุณ จดหมายขอโทษ เปนตน ฝกการเขียนบัตรเชิญ 
บัตรอวยพร บันทึกขอความ ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ทางธุรกิจ 
 
3212 – 2005  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ               3 (4) 
  (English for Business Presentation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีในการนําเสนอทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ  
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําเสนอขอมูลทางธุรกิจจากรูปภาพ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ 
2. จัดทําปายประกาศนําเสนอขอมูลสินคา หรือบริการ 
3. ตอบคําถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่นําเสนอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการนําเสนอ การคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
การวางแผนงาน ฝกปฏิบัติการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจจากรูปภาพ ตาราง กราฟ แผนภูมิ การนําเสนอใน
รูปสื่อสิ่งพิมพ เชน ปายประกาศ การจัดนิทรรศการ การตอบขอซักถาม การอธิบายความ การแสดงความ
คิดเห็น การสรุปใจความสาํคัญของขอมูล และการประเมินผลการนําเสนอ 
 
3212 – 2006  ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน                3 (4) 
  (English for Office Work) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียนในงานสํานักงาน 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
2. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน 
3. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศภายในสํานักงาน 
4. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท 
5. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการใชอุปกรณในสํานักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนที่ใชกับอุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบที่
เกี่ยวของกับงานสํานักงาน การใหขอมูล การตอนรับผูมาติดตอ การสื่อสารภายใน หนวยงาน การจัดเก็บ
เอกสาร (Filing) การเขียนบันทึกขอความ ประกาศ การพูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท การนัด
หมาย และข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน 
 
3212 – 2007  ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร                3 (4) 
  (English for Computing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร 
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2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพ่ืองานคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชคําสั่งและรายการตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. สืบคนขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
3. สรุปใจความสําคัญของขอมูลท่ีสืบคนทางอินเตอรเน็ต  
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  ฝก
ปฏิบัติการอานคําสั่งและรายการ (Menu) ตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูล ทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Internet Network) การสรุปใจความสําคัญของขอมูลทางอินเตอรเน็ต และจากซีดีรอม (CD-
ROM) ฝกเขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E - Mail)  
 
3212 – 2008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                3 (4) 
  (English for Job Application) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประกาศ รับสมัคร
งาน  

2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน 
2. เขียนจดหมายสมัครงาน หรือกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน 
3. เขียนประวัติสวนตัว 
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน ฝกปฏิบัติการอานและ
สรุปใจความสําคัญประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน 
การเขียนประวัติสวนตัว และการสัมภาษณงาน 
 
3212 – 2009  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                3 (4) 
  (Business English Conversation 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน 
2. สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ 
3. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สินคา และบริการ 
4. บอกเวลา ทิศทาง และตําแหนงที่ตั้ง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ 
ทั้งในชีวิตประจําวัน และทางดานธุรกิจ ฝกการพูดสอบถามและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ  การใหขอมูล
สวนบุคคล การใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ สินคา และบริการ  การบอกเวลา ทิศทาง และ
ตําแหนงท่ีต้ัง  
 
3212 – 2010  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                3 (4) 
  (Business English Communication 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. สนทนาซื้อขายสินคาและบริการ  
3. สนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ ภายในสํานักงาน โรงงาน รานคา ธนาคาร สถานพยาบาล และโรงแรม การซื้อขาย
สินคา การสอบถามขอมูลสินคาและบริการ การสั่งซื้อ การตอรองราคา การเปลี่ยน/คืน การนัดหมาย การ
ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการ การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การฝากและรับฝากขอความทาง
โทรศัพท  
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วิชาชีพสาขางาน 
 
3212 – 2101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                3 (4) 
                (English for Tourism)  
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
2. มีทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว 
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ 
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบิน 
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการสนทนา
โตตอบเก่ียวกับการทองเท่ียว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอ่ืน ๆ ฝกอาน
เอกสารการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว 
 
3212 - 2102 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก                3 (4) 
  (English for Tour Guides) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับงานมัคคุเทศก 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ในงานมัคคุเทศก 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทาง และที่พัก 
3. อานเอกสารท่ีใชในการเดินทาง 
4. เขียนบันทึกขอความ และประกาศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การตอนรับ การสํารองท่ีพักหรือท่ีน่ัง การรับโทรศัพท การบอกทิศทาง การรับการรอง
ทุกข ฝกการใหขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทางและที่พัก ฝกอานเอกสารที่ใชในการ
เดินทาง การเขียนบันทึกขอความ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
3212 - 2103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม                3 (4) 
  (English for Hotel Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรม 
2. ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่ใชทั่วๆ ไปในงานธุรกจิโรงแรม 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในงานโรงแรม 
2. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการตาง ๆ ของโรงแรม 
3. กรอกแบบฟอรมงานโรงแรม 
4. อานเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม ฝกปฏิบัติการ
สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสํารองที่พัก การตอนรับ การจัดเลี้ยง การใหขอมูล การ
บริการตาง ๆ การชําระเงิน ฝกการกรอกแบบฟอรมงานโรงแรม การเขียนบันทึกติดตอภายใน การอาน
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
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3212 - 2104 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม              3 (4) 
  (English for Food and Beverage Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. สาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. เขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ชื่อและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ และเคร่ืองปรุง ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ การจองโตะ การ
ตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร การตอวา การจายเงิน การขอบคุณและขอโทษ ฝกการอาน
และสาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารและผสมเคร่ืองด่ืม การเขียนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
3212 - 2105 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี              2  (3) 
  (English for Accountant) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบัญชี 
2. อานเอกสารงานบัญชี และสรุปใจความสําคัญ 
3. สืบคนขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษาท่ีใชในงานบัญชี  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณที่เกี่ยวของกับงานบัญชี ฝกอานเอกสารงานบัญชี การสรุปใจความจากเร่ืองที่อาน การสืบคน
ขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต การใหขอมูลทางบัญชี การนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ ตาราง กราฟ และ
แผนภูมิ การโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือE – Mail) 
 
3212 - 2106 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ              2 (3) 
  (English for Advertising and Public Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พูดนําเสนอขอมูล และตอบขอซกัถาม 
2. เขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ 
3. เขียนใบปลิว แผนพับ หรือประกาศเพื่อประชาสัมพันธ  
4. อานและสรุปใจความสําคัญเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ  

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการ
พูดนําเสนอขอมูล การตอบขอซกัถาม การแถลงขาว การสัมภาษณ ฝกการเขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ 
การเขียนประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบปลิว แผนพับ และประกาศ ฝกการอานเอกสารงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ การสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานท่ีเก่ียวของ 
 
3212 - 2107 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ                2 (3) 
  (English for Secretarial Practice) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 
3. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานเลขานุการ 
2. เขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจ และทางสังคม 
3. สนทนาและบันทึกขอความทางโทรศัพท 
4. อานเอกสารทางธุรกิจ และสรุปสาระสําคัญ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานเลขานุการ ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ
การตอนรับแขก การนัดหมาย การพดูโทรศัพท ฝกการเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ ทั้งทางธุรกิจและทาง
สังคม การบันทึกขอความทางโทรศัพท การจดบันทึกการประชุม การสรุปใจความสําคัญของเอกสาร
ธุรกิจ 
 
3212 - 2108 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย                2 (3) 
  (English for Salespersons) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการขาย 
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานขาย 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชในการขาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการขาย 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ  
3. อานโฆษณาและขอความแนะนําเกี่ยวกับสินคา 
4. กรอกรายการสินคา และเขียนใบเสร็จรับเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการขาย ฝกปฏิบัติการสนทนา โตตอบ
ในสถานการณตาง ๆ การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การแนะนํา การสาธิต การใชงาน การรับคืน
หรือแลกเปลี่ยนสินคา การตอรองราคา การขอสวนลด การบอกทิศทาง การขอบคุณ การขอโทษ การ
แลกเปล่ียนเงินตรา ฝกการอานโฆษณาและขอความแนะนําเกี่ยวกับสินคา ฝกการกรอกรายการสินคา การ
เขียนใบเสร็จรับเงิน 
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3212 - 2109 ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม                2 (3) 
  (English for Hotel Front Office) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม 
2. ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานสวนหนาโรงแรม 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานสวนหนาของโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ของงานสวนหนา 
2. ใหขอมูลการบริการตางๆ ของโรงแรม 
3. อานเอกสารงานสวนหนา 
4. กรอกแบบฟอรมที่ใชในงานสวนหนา  
5. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม ฝกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณงานสวนหนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทาง
โทรศัพท การตอวา การแลกเปลี่ยนเงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอ่ืน ๆ ของ
โรงแรม ฝกการอานเอกสารงานสวนหนา การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การเขียนบันทึกขอความและ
ประกาศที่เกี่ยวของ 
 
3212 – 2110 ภาษาอังกฤษงานแมบาน                 2 (3) 
  (English for Housekeeping Staff) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานแมบาน  
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานแมบาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณในงานแมบาน 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม   
3. กรอกแบบฟอรมงานแมบาน  
4. อานเอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน  ช่ืออุปกรณ 
เคร่ืองใชในการทําความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จัดไวในหองพัก  ฝกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณงานแมบาน การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การ
ซักรีด ฝกใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมงานแมบาน การ
อานเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
3212 - 2111 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล                2 (3) 
  (English for Medical Ancillary Staff) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการทํางานอยางมีระบบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 
2. บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูปวย 
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา หรือขอมูลอ่ืน ๆ ของสถานพยาบาล 
4. อานเอกสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล ช่ืออุปกรณ ยา บุคลากร 
แผนก  อาการ  และโรคที่สําคัญ  ๆ  ฝกปฏิบั ติการสนทนาตามสถานการณในงานบริการธุรกิจ
สถานพยาบาล การทักทายตอนรับ การสอบถามประวัติ ฝกการบันทึกขอมูล การให                  คําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพและยา การใหบริการขอมูลอ่ืน ๆ ในสถานพยาบาล ฝกการอานเอกสารในงานบริการ
ธุรกิจสถานพยาบาล 
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3212 - 2112 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ                3 (4) 
  (Reading English Newspapers) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
2. มีทักษะในการอานหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการอานเพ่ือแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานขาว บทความ สารคดี หรือคอลัมนตาง ๆ ดวยเทคนิควิธีตาง ๆ 
2. สรุปใจความสําคัญ หรือตอบคําถามเร่ืองท่ีอานในหนังสือพิมพ 
3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานจากหนังสือพิมพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ รูปแบบและสวน
ตาง ๆ ของหนังสือพิมพ เทคนิควิธีการอานแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการอานขาว บทความ      สารคดี 
คอลัมนตาง ๆ การสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองที่อาน ฝกการพูดหรือเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน 
 
3212 - 2113 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ                3 (4) 
  (English Project Work in Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนรายงาน  ตลอดจน
กระบวนการคนควาขอมูล และข้ันตอนในการทําโครงงานธุรกิจ 

2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษจัดทํารายงานโครงงานธุรกิจ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คนควาหาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ ในการจัดทําโครงงานธุรกิจ 
2. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ  
3. นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงงานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการเขียนรายงาน หลักการ รูปแบบ และ
กระบวนการในการทําโครงงานทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการทําโครงงานธุรกิจตามความสนใจ การวางแผน
งาน การเขียนโครงราง (Outline) การคนควาหาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ การจดบันทึกและ
รวบรวมขอมูล การดําเนินงานตามแผนงาน การประเมินผลงาน การนําเสนอผลการดําเนินงาน การเขียน
รายงาน โดยเนนความถูกตองของรูปแบบ เน้ือหา ภาษาที่ใช และการอางอิงแหลงขอมูล 
 
3212 – 2114  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ               2 (3) 
  (English for Information Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู และคนควาขอมูลขาวสาร จาก

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนางานและคุณภาพ

ชีวิต 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สืบคนขอมูลจากเว็บไซตที่เปนภาษาอังกฤษ 
2. สรุปใจความสําคัญขอมูลจากเว็บไซต 
3. นําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคน 
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Internet Network) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) 
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (Electronic Business หรือ E-Business) ฝกปฏิบัติการ           สืบคนขอมูลจาก
เว็บไซต (Website) ที่เปนภาษาอังกฤษ การอานและสรุปสาระสําคัญ การบันทึก และการนําเสนอขอมูลที่
ไดจากการสืบคน การเขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-mail) 
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3212 - 2115 ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร              2 (3) 
  (English for Finance and Banking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานการเงินและการธนาคาร 
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับงานการเงินและการธนาคาร 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานการเงินและการธนาคาร 
2. ใหขอมูลดานการเงิน 
3. กรอกขอมูลในแบบฟอรมธนาคารและสถาบันการเงิน 
4. สรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางดานการเงินและการธนาคาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานการเงินและการธนาคาร ฝกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การใหขอมูลดานการเงิน ฝกการเขียนใบถอนและใบฝากเงิน 
การกรอกขอมูลในแบบฟอรมธนาคารและสถาบันการเงิน ฝกการอานเอกสาร ขอความเกี่ยวกับการเงิน
และการธนาคาร การสรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
 
3212 – 2116  ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย                2 (3) 
  (English for Insurance Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจประกันภัย  
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในการปฏิบัติงานธุรกิจประกันภัย 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจประกันภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันภัย 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทของการประกันภัย การทําสัญญา เง่ือนไข และสิทธิตาง ๆ 
3. สรุปสาระสําคัญเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัย 
4. กรอกขอมูลในเอกสารตาง ๆ ในงานประกันภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจประกันภัย ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันภัย การใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทตาง ๆ ของการประกันภัย 
การทําสัญญา เงื่อนไข และสิทธิตาง ๆ ฝกอานเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัยและสรุปสาระสําคัญ การ
กรอกขอมูลในเอกสารตาง ๆ ในงานประกันภัย 
 
3212 – 2117  เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ                3 (4) 
  (English Reading Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการอานภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
3. มีนิสัยรักการอานและรูจักแสวงหาความรูจากการอานดวยตนเอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ และอานเพ่ือหาขอมูลโดยรวม 
2. เดาความหมายของศัพทจากบริบท  (Context) 
3. สรุปประเด็นสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเทคนิควิธีตาง ๆ ในการอาน ฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ การใชเทคนิคการอานดวย
ความเร็ว (Speed reading) การอานแบบสรุปเฉพาะใจความสําคัญ (Skimming) การอานเพื่อหา
รายละเอียดที่ตองการ (Scanning) การเดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context Clue) การสรุป
สาระสําคัญและแจกแจงรายละเอียด การจดบันทึกสิ่งที่อาน ฝกอานขอความและเร่ืองตาง ๆ ที่นาสนใจ 
และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน การอานหนังสือนอกเวลาดวยตนเอง 
 
3212 - 2118 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ                3 (4) 
  (English Writing Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 
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3. เห็นความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงรางเร่ืองท่ีจะนําเสนอ 
2. เขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดฟงหรือไดพบเห็น 
3. เขียนบรรยายภาพ บุคคล สถานที่ หรือส่ิงของ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเทคนิควิธีตาง ๆ ของการเขียน ฝกปฏิบัติการรวบรวมขอมูล การเรียบเรียงความคิดการทํา
โครงราง (Outline) เร่ืองที่จะนําเสนอ ฝกเขียนประโยคแบบตาง ๆ ขอความยอหนาสั้น ๆ เขียนประโยค
ขยายความ ฝกเขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง หรือไดพบเห็น การเขียนบรรยายภาพ บุคคล สถานที่ 
หรือส่ิงของ 
 
3212 – 2119  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา               3 (4) 
  (English for Seminar Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประชุมสัมมนา 
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการประชุมสัมมนา 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา 
3. อานคํากลาวในพิธี เปดและปดการประชุมสัมมนา  และสรุปสาระสําคัญของการ

ประชุมสัมมนา 
4. เขียนจดหมายเชิญและขอบคุณวิทยากรหรือผูมีเกียรติ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการประชุมสัมมนา รูปแบบการจัดสัมมนา 
อุปกรณอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา 
การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก กําหนดการ วิทยากร และเอกสารที่ใชในการ
บรรยาย ฝกอานคํากลาวในพิธีเปดและปดการสัมมนา การกรอกขอมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา การเขียน
จดหมายเชิญและขอบคุณวิทยากรและผูมีเกียรติอื่น ๆ  
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3212 – 2120  การแปลภาษาอังกฤษ 1                 3 (4) 
  (English Translation 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักวิธีและเทคนิคการแปลเบื้องตน 
2. มีทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการแปล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
2. แปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการและเทคนิคในการแปลเบื้องตน การวิเคราะหประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
สํานวนภาษาอังกฤษที่พบเห็นบอย ๆ ฝกปฏิบัติการแปลประโยค ขอความ และยอหนาสั้น ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยเนนการใชคํา สํานวน และโครงสรางภาษาที่ถูกตองไดเน้ือหาสาระตรง
ตามตนฉบับ 
 
3212 – 2121  การแปลภาษาอังกฤษ 2                 3 (4) 
  (English Translation 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ  
2. มีทักษะในการแปลขอความทางธุรกิจ ทั้งจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทย 
3. เห็นคุณคาและประโยชนของการแปล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
2. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกจิ 

392

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ ระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฝกปฏิบัติการ
แปลขอความ เอกสาร และเร่ืองสั้น ๆ ทางธุรกิจทั้งจากภาษาอังกฤษเปนไทย  และภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ โดยเนนความสมบูรณของเน้ือหา และความถูกตองทางภาษาและไวยากรณ 
 
3212 – 2122  ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก                2 (3) 
  (English for Souvenir Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก 
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานธุรกิจสินคาที่ระลึก 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจสินคาที่ระลึก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก 
3. อานข้ันตอนหรือวิธีการผลิตสินคา 
4. เขียนขอความโฆษณาหรือประกาศภายในรานคา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก ชื่อและประเภทของสินคา
ที่ระลึกที่พบเห็นบอย ๆ ในแตละทองถิ่น ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก 
การตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา การสั่งซื้อจํานวนมาก การตอรองราคาและใหสวนลด การ
คืนและเปลี่ยนสินคา การชําระเงินในรูปแบบตาง ๆ การขอบคุณและขอโทษลูกคา การกลาวลา ฝกการ
อานขั้นตอนหรือวิธีการผลิตสินคา ฝกเขียนขอความโฆษณาหรือประกาศภายในรานคา การกรอกขอมูล
ในแบบฟอรมสั่งซื้อ 
 
3212 – 2123  ภาษาอังกฤษงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ             2 (3) 
  (English for Health and Recreation Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ  ที่ใชในงานบริการเพื่อสุขภาพและ
สันทนาการ 
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2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบริการเพื่อสุขภาพและ
สันทนาการ 

3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สมุนไพร กีฬา และการพักผอน 
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 
4. อานและสรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ ฝก
ปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ          ฝกการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สมุนไพร กีฬา และการพักผอน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการนวด
ประเภทตาง ๆ การอบสมุนไพร การอบ Sauna กิจกรรมเพื่อการผอนคลาย และบริการอ่ืน ๆ ฝกอานและ
สรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ 
 
3212 – 2124  ภาษาอังกฤษงานครัว                 2 (3) 
  (English for Kitchen Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานครัว 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานครัว 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานครัว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณงานครัว 
2. ใหขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองปรุงอาหาร 
3. สาธิตการประกอบอาหารและผสมเคร่ืองด่ืมตามข้ันตอน 
4. จัดทํารายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานครัว ชื่อและประเภทของครัว อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ภาชนะ อุปกรณ และเคร่ืองมืองานครัว  ฝกสนทนาในสถานการณงานครัว การใหขอมูล
เก่ียวกับเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกการสาธติการประกอบอาหารและผสมเคร่ืองด่ืมตาม    ขั้นตอน ฝกอานเร่ือง
เกี่ยวกับอาหาร หลักโภชนาการ และสุขอนามัย การจัดทํารายการอาหารและเคร่ืองด่ืม ฝกเขียนบันทึก
ขอความ และประกาศในงานครัว 
 
3212 – 2125  ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง                 2 (3) 
  (English for Transport Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจขนสง 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในธุรกิจขนสง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษในธุรกิจขนสง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับบริการการขนสง  
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการเดินทาง 
3. อานเอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง 
4. การกรอกแบบฟอรมในการเดินทาง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจขนสง ประเภทและรูปแบบตาง ๆ ของ
การขนสง สัญลักษณและตัวยอที่พบเห็นบอย ๆ ในการขนสง ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณตาง ๆ 
เกี่ยวกับบริการการขนสง การเดินทางโดยเคร่ืองบิน ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการ
เดินทาง ฝกอานเอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง การอานตารางเที่ยวบิน การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในการ
เดินทาง เชน ใบขออนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ ใบสําแดงสินคาของผูโดยสาร เปนตน  
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3212 – 2126  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ               2 (3) 
  (English for Product Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดการผลิตภัณฑ 
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ  
3. เห็นความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
2. ใหขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
3. ใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ 
4. เขียนขอความ คําเตือน หรือขอควรระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ  ฝกสนทนา
เกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ การสั่งซื้อ การออกแบบ วัตถุดิบ การบรรจุ และผลิตภัณฑทองถิ่น ฝกการให
ขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ การใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ ฝกอานขอความหรือเอกสาร การเขียน
ขอความโฆษณา คําเตือน หรือขอควรระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
 
3212 – 2127  ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ                3 (4) 
  (Business English Terminology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทเทคนิคที่ใชทั่วไปในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการเลือกใชศัพทไดถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 
3. เห็นความสําคัญของศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกเสียงศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคในบริบทตาง ๆ 
3. เขียนประโยคหรือขอความท่ีเก่ียวของศัพทเทคนิค 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกเสียง ความหมาย และการใชคําศัพทเทคนิค (Technical Terms) ทางธุรกิจ ฝก
ปฏิบัติการอานเอกสาร ขอมูล เร่ือง และบทความทางธุรกิจ ฝกการตีความหมายของคําศัพทที่ศึกษาใน
บริบท (Context) ตาง ๆ ฝกเขียนประโยคหรือขอความที่เกี่ยวของกับศัพทเทคนิค 
 
3212 – 2128  การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ              3 (4) 
  (Writing English Project Proposal and Report) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนโครงการและรายงาน 
รวมท้ังการใชพจนานุกรม และแหลงอางอิงตาง ๆ 

2. มีทักษะการเขียนโครงการและรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
3. เห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนโครงการและรายงานดวยภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชพจนานุกรมและสารานุกรมภาษาอังกฤษ 
2. คนควาหาขอมูล และจดบันทึกขอมูล 
3. เขียนโครงการตามรูปแบบที่ศึกษา 
4. เขียนรายงาน พรอมการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการเขียนโครงการและรายงาน หลัก
และรูปแบบในการเขียนโครงการและรายงาน แหลงขอมูลขาวสาร วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล ฝก
ปฏิบัติการใชพจนานุกรมและสารานุกรมภาษาอังกฤษ การเขียนโครงราง (Outline) การจดบันทึกขอมูล 
การเขียนโครงการและรายงานตามหัวขอท่ีกาํหนด หรือตามความสนใจ โดยเนนความสมบูรณของ
รูปแบบ เน้ือหา ภาษาที่ใช และการอางอิงแหลงที่มา 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

397

วิชาชีพสาขางานภาษาตางประเทศอื่น 
 
กลุมภาษาจีน 
 
3212 – 2201  ภาษาจีน 1                  3 (4) 
  (Chinese 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน  
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกเสียงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสยีง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน  
 
3212 – 2202  ภาษาจีน 2                  3 (4) 
  (Chinese 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ  
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น  คําศัพทและสํานวนภาษาใน
ชีวิตประจําวันโดยทั่วไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ 
 
3212 – 2203  ภาษาจีน 3                  3 (4) 
  (Chinese 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ 
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในเร่ืองงานอาชีพ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ  
 
3212 – 2204  ภาษาจีน 4                  3 (4) 
  (Chinese 4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
3. อานเร่ืองทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสาํคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ 
ทางธุรกิจ 
 
กลุมภาษาญี่ปุน 
 
3212 – 2301  ภาษาญี่ปุน 1                  3 (4) 
  (Japanese 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน  
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกเสียงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของภาษา        ฝก
ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน  
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3212 – 2302  ภาษาญี่ปุน 2                  3 (4) 
  (Japanese 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ  
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น  คําศัพทและสํานวนภาษาใน
ชีวิตประจําวันโดยท่ัว ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ 
 
3212 – 2303  ภาษาญี่ปุน 3                  3 (4) 
  (Japanese 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1.  มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ 
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในเร่ืองงานอาชีพ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความ ที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ  
 
3212 – 2304  ภาษาญี่ปุน 4                  3 (4) 
  (Japanese 4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
3. อานเร่ืองทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสาํคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ 
ทางธุรกิจ 
 
3212 – 2401  ภาษาฝร่ังเศส 1                  3 (4) 
  (French 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน  
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกเสียงคําศัพทไปในชีวิตประจําวัน 
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสยีง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน  
 
3212 – 2402  ภาษาฝร่ังเศส 2                  3 (4) 
  (French 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ  
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น  คําศัพทและสํานวนภาษาใน
ชีวิตประจําวันโดยท่ัว ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ 
 
3212 – 2403  ภาษาฝร่ังเศส 3                  3 (4) 
  (French 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ 
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในเร่ืองงานอาชีพ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ  
 
3212 – 2404  ภาษาฝร่ังเศส 4                  3 (4) 
  (French 4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
3. อานเร่ืองทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสาํคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ 
ทางธุรกิจ 
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3212 – 2501  ภาษาเยอรมัน 1                  3 (4) 
  (German 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน  
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกเสียงคําศัพทในชีวิตประจําวัน 
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสยีง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน  
 
3212 – 2502  ภาษาเยอรมัน 2                  3 (4) 
  (German 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ  
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น  คําศัพทและสํานวนภาษาใน
ชีวิตประจําวันโดยท่ัว ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ 
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3212 – 2503  ภาษาเยอรมัน 3                  3 (4) 
  (German 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ 
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในเร่ืองงานอาชีพ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ  
 
3212 – 2504  ภาษาเยอรมัน 4                  3 (4) 
  (German 4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
3. อานเร่ืองทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ 
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสาํคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ 
ทางธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ 
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3213 – 2001  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ             3  (4) 
  (Product  Design  and  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขียนรูปดานตาง ๆ  ของงานผลิตภัณฑพื้นบาน 
2. กําหนดขนาดและมาตราสวนมาตราฐานของผลิตภัณฑ 
3. เขียนภาพทัศนียภาพและรายละเอียด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการออกแบบสรางสรรคงานผลิตภัณฑพื้นบาน 
2. อธบิายและปฏิบัติการออกแบบ – เขียนแบบ 
3. อธิบายคุณสมบัติวัตถุ  และกรรมวิธีการผลิตในการออกแบบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑงานพื้นบานของแตละภูมิภาค การกําหนดวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่นมาดัดแปลง   เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบานในทองถิ่น  การเขียนแบบกําหนด
รายละเอียดและการทําหุนจําลองเบื้องตน 
 
3213 – 2002 การเขียนแบบเทคนิคเพ่ืองานออกแบบ             3  (4) 
  (Technical  Drawing  for  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการเขียนแบบรูปทัศนียภาพแบบ 1 , 2 และ 3 จุด 
2. มีความรูความเขาใจลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ  ตกแตงงาน ออกแบบผลิตภัณฑ  งาน

ออกแบบพาณิชยศิลป 
3. มีทักษะในการเขียนแบบภาพดานตาง ๆ  การเขียนภาพทัศนียภาพ  ภาพเหมือนจริง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแบบภาพดานตาง ๆ  ภาพทัศนียภาพ  ภาพเหมือนจริง  ภาพวิว 
2. ใชงานเขียนแบบกับงานออกแบบตกแตง  ออกแบบผลิตภัณฑ  ออกแบบพาณิชยศิลปได

ถูกตอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบตาง ๆ  งานเขียนรูปทัศนียภาพ  ภาพเหมือนจริง  การราง
ภาพ  หลักการ  กําหนดเสนเงาวัตถุ  สี  และการกําหนดแสง – เงาของวัตถุที่ตากแดดและสี 
 
3213 – 2003 การจัดการผลิตภัณฑ               3  (3) 
  (Product  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารผลิตภัณฑ 
2. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการบริหารผลิตภัณฑในการพัฒนากลยุทธการตลาด 
3. มีความรูในการวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑออกสูตลาด 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดสวนผสมผลิตภัณฑ 
2. พัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑไดเหมาะสม

กับสถานการณ 
3. วางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารผลิตภัณฑ  การกําหนดสวนผสมผลิตภัณฑ  
ลักษณะผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  การออกแบบบรรจุภัณฑ  การกําหนดตราสินคา  ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  การบริหารการสื่อสารผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑไปยัง
กลุมเปาหมาย 
 
3213 – 2004 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ             3  (3) 
  (Packaging  Design  and  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจวัวัฒนาการ  รูปแบบบรรจุภัณฑ  วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
2. มีทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบบรรจุภัณฑโดยใชวัสดุไดอยางเหมาะสม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายและเขาใจการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
2. เลือกใชวัสดุไดอยางเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการรูปแบบ  วัสดุ  เทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ  การเลือกใชวัสดุ  ฝกปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบบรรจุภัณฑและออกแบบ
กราฟกบนบรรจุภัณฑประกอบการทําหุนจําลองบรรจุภัณฑ 
 
3213 – 2005 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ            3  (4) 
  (Computer  Applications  for  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. เห็นคุณคาของการออกแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ออกแบบผลิตภัณฑไดอยางชํานาญ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ   ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป   ครอบคลุมการออกแบบ   ตราสินคา   หีบหอบรรจุภัณฑ   และการออกแบบ     
รูปลักษณของตัวสินคา 
 
3202 – 2007 การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม             3  (3) 
  (Small  Retail  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจกระบวนการการจัดตั้งรานคาปลีกขนาดยอม 
2. มีทักษะการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
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3. ตระหนักถงึการมีจริยธรรมในการประกอบธรุกิจคาปลกี 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนโครงการจัดต้ังรานคาปลีกขนาดยอม 
2. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม  (SMEs) 
3. จัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหเลือกทําเลที่ต้ังรานคาปลีกขนาดยอม  กลุมเปาหมาย  
รายได  จํานวนประชากรในชุมชน  การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา  คูแขงขัน  ขอมูลจากแหลงเงินทุน  
เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน  การฝกอบรมจากสมาคมคาปลีก  รูปแบบของธุรกิจคาปลีก  การขออนุญาต
การจัดต้ังรานคาปลีก  การจัดกิจกรรมสวนผสม  การสงเสริมการขาย  การนําเทคโนโลยีมาใชในรานคา
ปลีก  จริยธรรมการประกอบธุรกิจคาปลีก 
 
3210 –   2004 การโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ         3  (3) 
  (Advertising  and  Public  Relation  In  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ 
2. สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานการโฆษณาและประชาสัมพันธใหก ับองคกรธุรกิจ

ไดอยางมีปประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความแตกตางระหวางการโฆษณาและการประชาสัมพันธไดอยางถกูตอง 
2. ปฏิบั ติงานตามแผนงานการโฆษณาและการประชาสัมพันธขององคกรไดอยางมี   

ประสิทธิภาพ 
3. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมทางดานการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับองคกร 
4. ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  
ความแตกตางระหวางการโฆษณาละการประชาสัมพันธ   ประเภทของการโฆษณา   และการ
ประชาสัมพันธธุรกิจ  ขั้นตอนและกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธธุรกิจ  อิทธิพลของการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ   บทบาทและหนาที่ของบริษัทที่ปรึกษาดานการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 
 
3202 – 2005 การสงเสริมการขาย               3  (3) 
  (Sales  Promotion) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย  (Sales  Promotion  Mix) 
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินการสงเสริมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย  วัตถุประสงคและ
ประโยชนของการสงเสริมการขาย  อุปสรรคและปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการขาย   การวางแผน
สงเสริมการขาย  เคร่ืองมือในการสงเสริมการขาย    แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ  ในการสงเสริมการขาย  
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  คนกลางและพนักงานขาย  การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย 
 
3202 – 2018 การบริหารการจัดจาํหนาย              3  (3) 
  (Channel  of  Distribution  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงระบบการกระจายสินคา 
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2. ทราบถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายสินคา 
3. สามารถเลือกประเภทของการขายผอนชองทางการจําหนายสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการจัดจําหนาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนงานการจัดจําหนายสินคา / บริการ 
2. วางแผนระบบการจัดจําหนายผานชองทางตาง ๆ 
3. เขียนแผนงานการบริหารบุคลากร  การจัดจําหนายตามพื้นที่ขาย / เขตขาย 
4. เขียนแผนการบริหารยานพาหนะเพือ่การจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดจําหนาย  การออกแบบและการเลือกชองทาง  การจัดจําหนาย  
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย  การกระตุนและสงเสริมคนกลาง  การควบคุม  การประเมินผลรวมทั้ง
การกระจายสินคาในระบบชองทางการจัดจําหนาย  และการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระดับชองทางการจัด
จําหนาย 
 
3202 – 2012 ศิลปะการขายชั้นสูง               3  (3) 
  (Salesmanship  Advance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําคัญ 
2. สามารถวางแผนการขายและการใชคําพูดขาย  (Sales  Talk)  อยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการเสนอขายใหกับบุคคล  องคกรธุรกจิ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ 
4. ตระหนักถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ 
2. เขียนแผนการขาย 
3. ใชเคร่ืองมือ / อุปกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศในงานการขาย 
4. ประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและเทคนิคของศิลปะการขาย   ทฤษฎีการขาย  เทคนิคการขาย  
ศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ  การวางแผนการขาย  การเสนอขายใหกับบุคคล  องคกรธุรกิจ  
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐบาล  ระเบียบการจัดซื้อ  จัดจางของหนวยงานธุรกิจและ        ภาครัฐ  การ
บริหารงานบุคลากรฝายขาย  การประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย  การใชเทคโนโลยีในงานขาย  
จริยธรรมของพนักงานขาย 
 
3213 – 2006 การจัดแสดงสินคา               3  (4) 
  (Product  Display) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจองคประกอบทางศิลปะและการจัดแสดงสินคา 
2. ทราบความสัมพันธของศิลปะกับการจัดแสดงสินคา 
3. ทราบประเภทและชนิดของวัสดุอุปกรณการจัดแสดงสินคา 
4. สามารถวางแผนและวัดผลการจัดแสดงสินคา 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดแสดงสินคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกองคประกอบทางศิลปะของการจัดแสดงสินคา 
2. ทําการจัดแสดงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วางแผนทําการจัดแสดงสินคาไดอยางถูกตองเปนข้ันตอน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบทางศิลปะ  ความสัมพันธของศิลปะกับการจัดแสดงสินคา  
ประเภท  ชนิดของวัสดุ  อุปกรณท่ีใชในงานการจัดแสดงสินคา  รูปแบบประเภทของ การจัดแสดงสินคา  
การวางแผนการจัดแสดงสินคาและการวัดผลการจัดแสดงสินคา 
 
3213 – 2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ              3  (3) 
  (Information  Technology  System  for  Management  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 

415

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการควบคุม 
3. สามารถพิจารณาเลือกใชสารสนเทศที่เหมาะสมกับองคการ 
4. เห็นคุณคาของระบบสารสนเทศที่ใชในองคกร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดระบบสารสนเทศใชในการบริหารงาน 
2. ใชและควบคุมการใชระบบสารสนเทศ 
3. วางแผนการใชระบบสารสนเทศไดเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การปฏิบัติงานและการควบคุม
สวนประกอบและลักษณะที่สําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับระบบสารสนเทศ  ความถีข่องการใชระบบสารสนเทศ  การเลือกสารสนเทศ  สารสนเทศระดับตาง ๆ  
ประโยชนของสารสนเทศ  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
นํามาใชในงานสารสนเทศในองคกร 
 
3213 – 2008 วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง             3  (3) 
  (Rural  and  Urban  Culture  and  Environment) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เห็นความสําคัญและตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย 
2. มีความเขาใจและสามารถอธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดความแตกตางของ

วัฒนธรรมของเมืองและชนบท 
3. สามารถวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในเมืองและชนบท 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความสําคัญและปญหาของวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
2. เปรียบเทียบความแตกตางและอิทธิพลของสิ่งแวดลอมกับวัฒนธรรมของเมืองและชนบท 
3. กําหนดแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในเมืองและชนบท 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของชนบทและเมือง   ชุมชนแบบชนบทและเมือง   ลักษณะของ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   ชนบทและเมืองดานนิเวศวิทยา   ประชากร  การอาชีพ  สถาบันทาง
วัฒนธรรม กลุมและองคกรทางดานสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลง  ปญหา
และการแกไขปญหาวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง  กฎหมายสิ่งแวดลอม 
 
3213 – 2009  ภูมิปญญาทองถ่ิน               2  (2) 
  (Traditional  Knowledge  and  Skill  Transfer) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความเปนมา  รูปแบบของภูมิปญญาทองถิ่นศึกษา 
2. มีความเขาใจกระบวนการ  หลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ศึกษาในการสรางผลงาน 
3. ตระหนักในคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย 
4. รับผิดชอบและคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายรูปแบบภูมิปญญาทองถิ่นศึกษาและคุณคาความเปนไทย 
2. สรางผลงานตามภูมิปญญาทองถิ่นได 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา  รูปแบบ  กระบวนการ  หลักการ  และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  การสรางภูมิปญญาทองถิ่นตามแบบ  วัสดุ  เทคนิค  และคุณลักษณะเฉพาะของภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
3213 – 2010  วาดเขียนเพื่อการออกแบบ              3  (3) 
  (Drawing  for  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถรางภาพผลิตภัณฑทองถิ่น  การเขียนเสน  พื้นผิว  และน้ําหนักแสงเงา 
2. สามารถอธิบายประโยชนของงานวาดเขียน 
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการ  กระบวนการขั้นตอนในการวาดเขียน 
2. วาดภาพรูปทรงผลิตภัณฑตามหลักการวาดภาพอยางเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดภาพ  รางภาพ  การเขียนเสน  แสงเงา  และนํ้าหนักของภาพหุน
น่ิง  ประเภทของผลิตภัณฑ  ลักษณะพื้นผิว  ดวยดินสอ  ปากกา 
 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Research) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติงานวิจัย 
2. มีทักษะจัดทํา เค ร่ืองมือการวิจัย   การวางแผน   การเก็บรวบรวมขอมูล   การแปล       

ความหมายและการนําเสนอ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเคร่ืองมือ  วางแผนการวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมาย 
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด  ประเภทของการวิจัยตลาด  หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย  เคร่ืองมือทางการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหการอานและแปลความหมายของขอมูล   การนําเสนอและการติดตาม
ผลการวิจัยโดยเนนการปฏิบัติงานจริง 
 
3211 – 2002  การบริหารรานคาปลีก               3  (4) 
  (Retail  Store  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการบริหารรานคาปลีก 
2. มีทักษะของการบริหารและจัดการรานคาปลีก 
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3. ตระหนักถงึวิธีการบริหารและจัดการรานคาปลีก 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการบริหารและจัดการรานคาปลีก 
2. จัดทํางบประมาณการเงิน  และรายการคาใชจายของการบริหารรานคาปลีก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารรานคาปลีกในดานการจัดการดานการเงิน  การดูแลผล
ประกอบการของรานใหเปนไปตามเปาหมาย  การดูแลรักษาสภาพราน  กลุมสินคา / แผนก  และความ
ปลอดภัย  การบริหารขอมูล  และการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช 
 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซือ้               3  (3) 
  (Purchasing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานภาคเอกชน 

2. มีทักษะในการใชเอกสารและเทคโนโลยี 
3. ตะหนักถึงความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และมีความรูสึกการมีสวนเปนเจาของ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียน  Flow  Chart  ลําดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อของหนวยงานเอกชนและรัฐบาล 
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ  สัญญาณเตือนปริมาณสินคาใน

คลังสินคา  โดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ  สวนประกอบ  วัสดุ  สินคาสําเร็จรูป  ระเบียบ
วิธีการจัดซื้อ  เทคนิคการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  จังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การจัดซื้อ  การเลือกและหาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ  
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ 
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3201 – 2021   การบัญชีเพื่อการจัดการ               3  (3) 
  (Accounting  for  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจงบการเงินและการวิเคราะห  รายงานการเงิน 
2. มีทักษะในการนําขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนและตัดสินใจ 
3. มีทักษะในการจัดทํางบประมาณและรายงานเสนอตอผูบริหาร 
4. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพบัญชี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน   
2. วิเคราะหรายงานการเงินและขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนและตัดสินใจ 
3. ทํางบประมาณ และรายงานเสนอตอผูบริหาร 
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  

ละเอียด  รอบคอบ  และสะอาดเรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชประโยชนของงบการเงิน   การวิเคราะห  รายงานการเงิน  
ความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน  ระบบบัญชีตนทุน  จัดทํางบประมาณ  และใชขอมูลทาง
บัญชี  จัดทํารายงานเสนอฝายบริหารเพ่ือวางแผน  ควบคุม  และตัดสินใจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ  5 – 8               (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ สามารถเขียนบันทึกรายงานเสนอแนะใหความเห็นสรุป
กิจกรรมองคการ  ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ  ขององคการ
วิชาชีพได 

2. เกิดความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ
รูจักชวยเหลือสังคม  มีบุคลิกภาพที่ดี  เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางดี  รูจักหารายไดการ
ออมทรัพย  มีความเปนผูนําและผูตาม 

3. มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  สามารถจัดกิจกรรมวันสําคัญ  
กิจกรรมแนะแนวการเรียน  การประกอบอาชีพ  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  และเขารวม
กิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการวางแผนจัดทําโครงการ 
2. สามารถจัดทําบันทึกรายงาน  เสนอแนะใหความเห็น  การทํากิจกรรมองคการได 
3. ประเมินผลเพื่อตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการวิชาชีพได 
4. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบั ติกิจกรรมตามแนวทางองคการวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา  โดยสามารถจัดได         
ยืดหยุนในรายวิชาองคการวิชาชีพในแตละภาคเรียนตามสภาพ   แนวทางการจัด  เงื่อนไขและความ
เหมาะสมของแตละสถานศึกษา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา 
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3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอ่ืน ๆ  (จัดโดยสถานประกอบการ/สถานศึกษา)           (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ  สามารถเขียนบันทึกรายงาน  เสนอแนะใหความเห็น  สรุป
กิจกรรมโครงการ  ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจัดข้ึนได 

2. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มี
บุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถวางแผนจัดทําโครงการได 
2. เขียนรายงาน  เสนอแนะใหความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการได 
3. สามารถตัดสนิการแขงขันและประกวดกจิกรรมตาง ๆ  ได 
4. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง  เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา 
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หมวดวิชาสามัญ 
 
1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
 1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต) 
  1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
 3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
 3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 
  1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)  
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 

 1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 3000-1608 การวางแผนอาชพีตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
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 3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 2.1 กลุมวิชาภาษา  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
 3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
 3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
 3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
 3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
 3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
 3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
 3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
 3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
 3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
 3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
 3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
 3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
 3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2) 
 3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2) 
 3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
 3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
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 3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6) 
 3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4) 
 3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
 3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
 3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
 3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
 3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
 
 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
  2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4) 
 3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
 

  2.2.2  วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3) 
 3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3) 
 3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3) 
 3000-1524 สถิติ 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
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3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
(Thai for the Workplace) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

คุณธรรม 
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  
บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การดู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให   ความรู  
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การ
เขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา  เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ
เกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 
 
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 

(Practical Thai) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมี

คุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การดู  การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ 
5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ
อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย  
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชพี การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ  
ฝกการฟง  การดู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
 
3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 

(Creative Thai at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตาม

หลักเกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ

สรางเสริมคุณธรรม 
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การดู  และการพูดในงานอาชีพ  และในสังคม  
ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ 
 
3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

(Thai for Career and Social Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ

เสริมสรางคุณธรรม 
3. พูดและเขียน  เพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพท่ีดี 
4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การดู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชในงาน
อาชีพและพัฒนาสังคม  การพดูท่ีใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตอ
งานอาชพี การเขียนโครงการและประเมินโครงการ เขียนบทความ สารคดี การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและ
สงเสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม 
 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูลจาก

เร่ืองท่ีฟง และอาน 
4. เขียนบรรยาย  เขียนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม โดยใชโครงสรางทางภาษาที่

ถูกตอง 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน  

บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนการ
ใชคํา และสาํนวนในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติงาน เขา
ใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของภาษา ฝกการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน 
 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 2) 

เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรยีนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ  
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ

บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน 
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน

อาชีพตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน 
 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1 (2) 
  (Fundamental English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค 
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
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3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน   
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ 
4. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active & Passive 
Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียนบันทึกส้ัน 
ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีจําเปนในงานอาชีพ  
 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
  (English for Specific Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ 

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ  
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ

งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป 
4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย 
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ
สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ 
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
  (Reading English for General Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ 
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเรื่องเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ

ความเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการอานในเวลาและนอก

เวลาเรียน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความสําคัญ  
การอานหาขอมูลเฉพาะ   

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคท่ี
จําเปนตอความเขาใจ 

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต 

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสั้น ๆ จากเรื่อง
ท่ีอาน  

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ 
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือหา
ทางวิชาชีพ สารคด ีเร่ืองราวบันเทิง จากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ เร่ืองส้ัน 
เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความหมายของคํา
และขอความท่ีอาน 
 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
  (Controlled Writing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน 
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ   
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ 
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4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ การ
บันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชญิ การตอบ
รับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-mails, e-
cards 
 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (Access Multimedia in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน 

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ  
3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได

จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต 
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ   

อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรือ่งราวท่ีสนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบรวม
หลักฐานการศกึษา  โดยการนําเสนอในรปูแบบการพูด หรือการเขียน 
 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
  (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน   
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน 
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4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและ
นําเสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน 
 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
  (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ 
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน   
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ 
4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง  
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ 

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม 
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
  (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape 
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google 
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3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ  
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ 
5. สง e-mails,  e-cards 
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ที่ไดจากเว็บไซตตาง ๆ 
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต 
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ  

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน 
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ   
 
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
  (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ  
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ 
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ 
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ  
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงส่ือ ตาง ๆ   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ท่ีใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การเขียนโตตอบทาง
ธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ  การ
เขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
 
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
  (English for Fashion Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน 
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ

ตัดเย็บและแฟชั่นไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ 
4. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟช่ันในรูปแบบของ

การจดบันทึก   กรอกขอมูล 
5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บ

เส้ือผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ 
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
นําเสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ    
 
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 

(English for Textile Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ  ท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของ

การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเร่ืองราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสิ่งทอ จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง 

ผลิตภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ขั้นตอนการทํางาน     
ความปลอดภัย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใชใน
การสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนขัน้ตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
  (English for Home Economics Business) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง 
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด

บันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย  การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ศัพท สาํนวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในงานคหกรรม
สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอทั่ว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง 
ภาพประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบ
ของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
  (English for Restaurant and Hotel Food) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร 
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ

ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การให
คําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร 
 
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 

(English for Food Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ  ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร   
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ

การจดบันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศพัท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ 
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย 
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3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
  (English for Arts and Crafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ และ

หัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ

ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    

และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและประเภท
ของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะ 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงานศิลปะ การ
อานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ีเก่ียวของ 
 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
  (Job-Application English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศพัท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปสาระสาํคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ 
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน  
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร    
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4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว 

ขอมูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง 
ๆ ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน 
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
  (English for Computing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง 
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ 
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ   
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers 
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพื่อการใช

งานอยางมีประสทิธิภาพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสราง
ภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน สาเหตุและการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ ขอมูลท่ีไดจากทาง
อินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
 
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
  (English for Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และอินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

สารสนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ 
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารและขอมูล  การ
เขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน   
 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร  1 (2) 
  (Agricultural Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การ
โตตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หา
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  
การติดตอธุรกิจ E-Commerce 
 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
  (Fishery Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท การ
กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
นําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ  E-
Commerce 
 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
  (Independent  Study  in  English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงสื่อท่ี
หลากหลาย   

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน 
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความ

สนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา   
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย  
 
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ 1 1 (2) 
  (Maritime English 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณอากาศ   
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO Standard 
Marine Communication Phrase) 
 
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ  2 1 (2) 
  (Maritime English 2) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน  
เพ่ือการติดตอสื่อสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ 
สัญลักษณ  เครื่องหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ 
ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase) 
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3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Chinese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้น

พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตามคํา
บอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Chinese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศทาง 
เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระสําคัญ 
ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Japanese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตาม
คําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Japanese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic French) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
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3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (French for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic German) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (German for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 1 3 (6) 
  (English for Industrial  Instrumentation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา  
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนสื่อความหมายเปนขอความ 
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับได
และนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (possessive 
adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ (formation & use 
of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสรางประโยคบอกเลาและ
ปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial clauses of time และ 
ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเรื่องท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
เบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ  
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3000-1252 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 2 2 4) 
  (English for Industrial  Instrumentation 2) 
จุดประสงครายวิชา  

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ  
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect และ 
past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  verb 
form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถานการณตาง ๆ  
การเขียนรายงานสั้น ๆ  
 
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
  (English for Petroleum Technology 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี 
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ 
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน และ

การพูดใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเครื่องมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี
ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง conditional 
sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing scientific 
truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and description 
of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of damage, expressing 
different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณในท่ีทํางาน  
 
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 2) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตาม
สถานการณ 

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ 

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล
อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอให
ความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเก่ียวกับโครงการ  ความ
ต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ 
 
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับที่เรียน   
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได 
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน 
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได  
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับวัฒนธรรมสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี
ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานขั้นตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ 
 
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ  
2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได 
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได 
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง 
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเครื่องมือฝกการ
ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือสรุป
เร่ืองท่ีไดอานหรือฟง 
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3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาหกรรม
แกซ และนํ้ามัน  

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการฟง
และปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริงใน
การปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 

 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 (Thai  Life and  Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอด

วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชวิีต     
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภมูิใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมิน
สถานการณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม  
วัฒนธรรมของชาติ  และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ 
 



 

หมวดวิชาสามัญ 

ก - 29

3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 (Local Wisdom) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภมิูปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบอาชีพ 

และหัตถกรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาไทย 
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน

สังคมโลก 
3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 (Geographical and History Study of Thailand) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ  ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
เอกลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 
 
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 (Thai Politics and Administration) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ

มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาประเทศและทองถ่ิน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษยชน  
การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน 

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 (Geographical Information System for Planning and Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจระบบสารสนเทศภมิูศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย

ขอมูลทางภูมิศาสตร 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ 
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต 
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information 
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 (Sufficiency Economy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ

บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขและภาคภูมิใจ 
 
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 (Environment, Technology and  Life) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ     

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ 
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2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอมและ
ระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
 
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 (Human and Environmental Arrangement) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน

อยางย่ังยืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม 
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ 
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน  
 
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 (Quality of Life and Clean Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน

เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่แวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย 
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค
การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน 
 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 (Library and Information Literacy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        

คนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ 
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด

สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ 

และเรียนรูอยางไรพรมแดน 
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ 
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูปแบบ
ตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
 
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 (Recreation for Quality of Life Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน 
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย 
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพใน

การปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย ขอบขาย ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ ลักษณะและ
บทบาทของผูนํานันทนาการ ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรปูแบบตาง ๆ  เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ 
 
3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 (Sports for Health and Personality Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย 
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก 
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท 

ประโยชนและความปลอดภัย 
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ  
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม  
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
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3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 (Life Skill) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดาํรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ                  มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน 
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชวิีต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญ องคประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
 
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 (Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง

สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสมัพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือน  
และสังคม 

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวนการ
ทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศกึษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ

กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชวิีตและวัฒนธรรมไทย 
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพยติด 

สารพิษ และอุบัติภัย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวนรวม
เก่ียวกับเร่ืองปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 
 
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 (Human  Relations  at  Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา 
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย  
กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชมุชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 (Community Health) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ 
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน 
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ 
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสขุภาพสวนบุคคลและชมุชน 
 
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
 (Buddhist Methods of Career Planning) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ 
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ 
คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย 

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 (Human Psychology and Business Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวางกลุม
บุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ 

3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
  (Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่

เก่ียวของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสบืพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
  (Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิด

สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล
เคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ 
 
3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
  (Science 3) (ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม 

3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ 
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม 
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ 
สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม 
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3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
  (Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน 
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
5. เขาใจสมบัติของสารเคมีที่นําใชในงานแตละสาขาอาชีพ 
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงาน 
พลังงานในการดํารงชวิีต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรียท่ีเก่ียวของ
กับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรยีในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของผลไม การ
ยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและในสํานักงาน 
 
3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
  (Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับเคมีและเทคโนโลยี 
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3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว

ระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาตุ  สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ
เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ  สี  
กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชื้อ  สารท่ีกออันตรายตอ
สิ่งแวดลอมโลก 
 
3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
  (Science 6)  (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน การ
ถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล 
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร 
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  
จุดศนูยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
  (Science 7)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-ไฮโดรคารบอน  
วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการวัด เวกเตอร แรง 
แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชงิมุม 
พลังงาน  

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ

วัตถุในธรรมชาติ 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห   
สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของวัตถุ 
หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมเชิงเสน   
โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
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3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
  (Science 8)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
เชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร   
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด  
เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา  แรง
ระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
  เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยกุตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผน
ออกแบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา 
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน 
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร    
 
3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3) 
  (Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป

ใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง

ปกติ การสุมตัวอยาง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตารางคา
ความจริง ประพจนที่สมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิติ  การแจกแจงคาเฉล่ียท่ี
ไดจากตัวอยางประชากร 
 
3000-1521 คณติศาสตร  2 3 (3) 
  (Mathematics 2) (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณติ
วิเคราะห 
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2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-
มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะห 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา 
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา 
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกชัน่แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห

ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงชั่นตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี
โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวางจุด
สองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรงกับ
เสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ 
 
3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3) 
  (Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน   
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน

วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะ

เปน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได 
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ
เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคาความ
จริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล  วิธีเร่ือง
สับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ 
 
3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3) 
  (Mathematics 4) (เกษตรกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี  ไป

ใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ เชิงเสน 

และการคํานวณภาษี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได 
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 
ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขั้นแบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของ
กําหนดการเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
3000-1524 สถิติ 3 (3) 
  (Statistics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิติ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได 
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได 
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย
ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบ
เก่ียวกับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และ
สหสัมพันธ 
 
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
  (Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช

ประกอบในวิชาชพี 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต

อนุพันธและอินทิกรัล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการ
แกปญหา 

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกชั่น  ความตอเน่ืองของฟงกชั่น  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกชั่นตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปริยาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาตํ่าสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกชั่นพืชคณิต ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  ฟงกชั่นเอกซ
โปเนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต 
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3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
  (Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่  
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) 

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่       
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  
วิชาชีพ 

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดับและ
อนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา 
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได 
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม
ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายชัน้กับการประยกุต 
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