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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546
หลักการ
1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูป ระกอบการได
2. เปนหลักสูตรทีม่ งุ เนนใหผเู รียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเ ต็มภูมิ 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. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพือ่ ใหมปี ญ
 ญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ
และการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสราง
งานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวนิ ยั มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูร ว มกัน มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทศิ ตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปน
กําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ 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 และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอ นไดอกี
ตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห
2.2 การเรียนในระบบชัน้ เรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน
คาบละ 60 นาที (1 ชัว่ โมง)
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 ดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชัว่ โมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอ ยกวา 20 ชัว่ โมง มีคา 1
หนวยกิต
3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน
กําหนด 2 - 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40 - 60 ชัว่ โมง มีคา 1 หนวยกิต
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3.3
กวา 40 ชัว่ โมง
3.4
3.5

รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอย
มีคา 1 หนวยกิต
การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชัว่ โมง มีคา 1 หนวยกิต
การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้ นๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน
งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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 ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

หลักสูตร ปวส. 2546
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6. ฝกงาน
6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1
ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การเขาเรียน
ผูเ ขาเรียนตองมีพน้ื ความรูแ ละคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 พืน้ ฐานความรู
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กํ าหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา
7.2 คุณสมบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลั กสูตร
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

หลักสูตร ปวส. 2546
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10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตครบตามโครงสรางของหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิช า
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามทีก่ าํ หนด
10 .5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
11. การแกไขเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพิม่ เติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ

หลักสูตร ปวส. 2546
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ลํา ดับที่วิชา
สาขาวิ ชา/วิ ชาเรียนรวม

(ชั่วโมง)

01 - 99

กลุ มวิ ชา

3 0 0 0 วิ ชาเรียนรวม(หมวดวิ ชาสามัญ)

11 กลุมวิชาภาษาไทย
12
13
14
15
16

3 0 0 0 วิ ชาเรียนรวมหลั กสูตร

กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
กลุมวิชาสังคมศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ลําดับที่วิชา 01-19 วิชาสามัญทั่วไป
ลําดับที่วิชา 20-99 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชี พ

01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X ........................
20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 2 0 0 วิ ชาเรียนรวม(ประเภทวิ ชา)

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พประเภทวิชา
01 วิชาชี พพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
0X วิชาชี พพื้นฐาน(รวมสาขาวิชา)

3 2 X X

01 สาขาวิชา..............................

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พสาขาวิชา

02 สาขาวิชา..............................

10 วิชาชี พพื้นฐาน
20 วิชาชี พสาขาวิชา
21 - 39 วิชาชี พสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

03 สาขาวิชา..............................
04 สาขาวิชา.............................

ประเภทวิ ชา
1 ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิ ชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิ ชาศิล ปกรรม
4 ประเภทวิ ชาคหกรรม
5 ประเภทวิ ชาเกษตรกรรม

6 ประเภทวิ ชาประมง
7 ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรมทองเทียว
8 ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9 ประเภทวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลั กสูตร
3 หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวส. 2546

ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการบัญชี
จุดประสงค
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจและทั ก ษะพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บภาษา สั งคมศาสตร วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพบัญชี
ใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะในวิชาชีพบัญชีไปประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน หรืออาชีพอิสระอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให สามารถวิเคราะห วางแผนการปฏิบั ติง าน และแกปญ หาดวยหลัก การและเหตุผล
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
5. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพือ่ ปลูกฝงใหมจี รรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีตอองคกร

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
เขาใจหลักเกณฑและกระบวนการของงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง
งานบัญชีตน ทุน งานตรวจสอบภาพใน
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน งานบัญชีชั้นกลาง งานบัญชีชั้นสูง งานบัญชีตนทุน
งานตรวจสอบภายใน

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ไมนอ ยกวา
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง)
รวม ไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3200 – 0001 ธุรกิจทั่วไป
2
(2)
3200 – 0002 บัญชีเบื้องตน 1
3
(4)
3200 – 0003 บัญชีเบื้องตน 2
3
(4)
3200 – 0004 การขายเบือ้ งตน
3
(3)
3200 – 0005 การใชเครื่องใชสํานักงาน
3
(5)
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

14

รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

15

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3201 – 2001
3201 – 2002
3201 – 2003
3201 – 2004
3201 – 2005
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีตนทุน 1
การบัญชีตนทุน 2
การบัญชีชั้นสูง 1

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
3201 – 2006
3201 – 2007
3201 – 2008
3201 – 2009
3201 – 2010
3201 – 2011
3201 – 2012
3201 – 2013
3201 – 2014
3201 – 2015
3201 – 2016
3201 – 2017
3201 – 2018
3201 – 2019
3201 – 2020
3201 – 2021
3201 – 2022
3201 – 2023
3201 – 2024
3201 – 4001
3201 – 4002
3201 – 4003
3201 – 4004

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นสูง 2
การบัญชีภาษีอากร
การตรวจสอบภายใน
การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
ระบบบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานบัญชี
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
การสอบบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การบัญชีรฐั บาล
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีบริหาร
การบริหารสินคาคงคลัง
การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีธุรกิจโรงแรม
การบัญชีธรุ กิจอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชี 3
การบัญชี 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

หลักสูตร ปวส. 2546
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2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3401 – 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการตลาด
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพือ่ พัฒนาตนเอง และวิชาชีพการตลาดใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในด า นการเป น พนั ก งานการตลาด พนั ก งานขาย พนั ก งานจั ด ซื้ อ
พนักงานวิจัยและสถิติ พนักงานวิจัยและสถิติ และเปนผูประกอบการธุรกิจ สามารถบริหารงานดาน
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงการตลาดระบบเครือขายสื่อสาร
5. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่ อ ให เ ป น ผู มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเองให ทั น ต อ
สถานการณ สํานึกในจรรยาบรรณและหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
วางแผนงานและกําหนดกลยุทธ
วิเคราะหตลาดและวิจยั เบือ้ งตน
ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานอาชีพ
ปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานขายและประกอบอาชีพอิสระ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

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

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5
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หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102
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ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3202 – 2001
3202 – 2002
3202 – 2003
3202 – 2004
3202 – 2005
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา
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ชื่อวิชา
การจัดการขาย
การวิจัยตลาด
กลยุทธการตลาด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด
การสงเสริมการขาย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
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รหัสวิชา
3202 – 2006
3202 – 2007
3202 – 2008
3202 – 2009
3202 – 2010
3202 – 2011
3202 – 2012
3202 – 2013
3202 – 2014
3202 – 2015
3202 – 2016
3202 – 2017
3202 – 2018
3202 – 2019
3202 – 2020
3202 – 2021
3202 – 2022
3202 – 2023
3202 – 2024
3202 – 2025
3202 – 2026
3202 – 2027
3202 – 4001
3202 – 4002
3202 – 4003
3202 – 4004

ชื่อวิชา
พฤติกรรมผูบ ริโภค
การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม
การตลาดเพื่อการสงออก
เทคนิคการนําเสนอ
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
การบริหารการจัดซือ้
ศิลปการขายชั้นสูง
การสรางตราสินคา
หลักการจัดการการกระจายสินคา
บริหารการขายตรง
การบริหารการตลาด
การตลาดทางตรง
การบริหารการจัดจําหนาย
การบริหารการคาปลีก
การคาสง
ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม
นโยบายผลิตภัณฑและราคา
การสื่อสารทางการตลาด
การบริหารธุรกิจเครือขาย
ความรูเกี่ยวกับสินคา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส
การตลาดสินคาเกษตร
การตลาด 1
การตลาด 2
การตลาด 3
การตลาด 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3402 – 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการเลขานุการ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุ ษ ยศาสตร นํ า ไปใช ใ นการค น คว า เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง และวิ ช าชี พ การเลขานุ ก ารให
เจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหทราบหลักการทํางาน บทบาท หนาที่ในวิชาชีพเลขานุการ
4. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในงานเลขานุการ
5. มีศิลปะในการติดตอสื่อสารใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูก ตอง
6. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเลขานุการไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพที่ดี สามารถประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
8. มีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพเลขานุการ

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการบริหาร
ปฏิบัติงานสํานักงานและงานวงจรเอกสาร
ปฏิบัติงานจัดประชุมสัมมนา
พิมพงานขั้นผลิตและผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ
ใชเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมในการปฏิบัติงาน
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้

ประเภทวิชา
และเขารวม

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

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

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

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

33

รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
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หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5
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หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102
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ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3203 – 2001
3203 – 2002
3203 – 2003
3203 – 2004
3203 – 2005
3203 – 2006
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
เลขานุการบริหาร
งานพิมพดีดประยุกต
การใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ
เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานเอกสาร
การพัฒนางานสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(4)
3
(5)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
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รหัสวิชา
3203 – 2007
3203 – 2008
3212 – 2107
3203 – 2009
3203 – 2010
3203 – 2011
3203 – 2012
3203 – 2013
3203 – 2014
3212 – 2006
3204 – 2301
3207 – 2009
3203 – 4001
3203 – 4002
3203 – 4003
3203 – 4004

ชื่อวิชา
เทคนิคการบันทึกและถอดขอความ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
การผลิตเอกสาร
พิมพดีดขั้นผลิตดวยคอมพิวเตอร
การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ
เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
การสื่อสารธุรกิจไทย
เทคนิคการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การเลขานุการ 1
การเลขานุการ 2
การเลขานุการ 3
การเลขานุการ 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(4)
2
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
2
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ
มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมงตอ
สัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3403 – 6001

หลักสูตร ปวส. 2546

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

โครงการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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. เพือ่ ใหมเี จตคติและคานิยมทีเ่ หมาะสมตลอดจนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในงานดานคอมพิวเตอร

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
ออกแบบระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
วางแผนและวิเคราะหระบบสารสนเทศ

มาตรฐานสาขางานการพัฒนาโปรแกรม
10 เขียนโปรแกรมภาษาในงานธุรกิจ
11 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
10 ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
11 วางแผนและจัดการธุรกิจคาขายบนอินเตอรเน็ต
มาตรฐานสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
10 ใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
11 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
มาตรฐานสาขางานคอมพิวเตอรกราฟฟก
10 ออกแบบกราฟฟกเคลือ่ นไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
11 สรางซอฟตแวรสอ่ื ประสมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
12 ใชโปรแกรมสรางภาพกราฟฟก 2 มิติ และ 3 มิติ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุ รกิจ สาขาวิ ชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จะต อ งศึ ก ษารายวิ ช าจากหมวดวิ ช าตา ง ๆ และเข า ร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

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

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3204 – 2001
3204 – 2002
3204 – 2003
3204 – 2004
3204 – 2005
3204 – 2006
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา
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ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูล
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
3204 – 2007
3204 – 2008
3204 – 2009
3204 – 2010
3204 – 2011
3204 – 2012
3204 – 2013
3204 – 2014

ชื่อวิชา
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
เทคโนโลยีอนิ เตอรเน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปฏิบตั กิ ารประกอบเครื่องคอมพิวเตอร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
รหัสวิชา
3204 – 2101
3204 – 2102
3204 – 2103
3204 – 2104
3204 – 2105

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.3.2 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
รหัสวิชา
3204 – 2201
3204 – 2202
3204 – 2203
3204 – 2204
3204 – 2205
3204 – 2206
3204 – 2207
หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML
การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
หลักการออกแบบเว็บเพจ
การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การใชโปรแกรมกราฟฟกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ
การบริหารเว็บไซด

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
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2.3.3 สาขางานเทคโนโลยีสาํ นักงาน
รหัสวิชา
3204 – 2301
3204 – 2302
3204 – 2303
3204 – 2304
3204 – 2305
3204 – 2306
3204 – 2307

ชื่อวิชา
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
การสื่อสารขอมูลในสํานักงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานบัญชี
การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
การใชโปรแกรมเพื่องานเอกสาร
การใชโปรแกรมเพือ่ งานคํานวณ
การใชโปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงาน
ธุรกิจ
3204 – 2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2

(3)

2.3.4 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3204 – 2401 หลักการและการปฏิบตั งิ านโปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟก
3204 – 2402 ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรกราฟกแอนนิเมชัน่
3204 – 2403 การใชโปรแกรมสือ่ ประสม
3204 – 2404 หลักการคอมพิวเตอรกราฟก
3204 – 2405 การใชโปรแกรมกราฟก 2 มิติ
3204 – 2406 การใชโปรแกรมกราฟก 3 มิติ
3204 – 4001 คอมพิวเตอรธุรกิจ 1
3204 – 4002 คอมพิวเตอรธุรกิจ 2
3204 – 4003 คอมพิวเตอรธุรกิจ 3
3204 – 4004 คอมพิวเตอรธุรกิจ 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
3
3
3
3
*
*
*
*

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

หลักสูตร ปวส. 2546
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2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3204 – 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุ ษ ยศาสตร นํ า ไปใช ใ นการค น คว า เพื่ อพัฒนาตนเอง และงานวิ ช าชี พ การเงิ น และการ
ธนาคารใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการจัดการการเงิน ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
4. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการและวิธีการดําเนินการของระบบธนาคาร
5. เพื่ อ ให มี ค วามรู ทั ก ษะ และประสบการณ สามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และการธนาคาร
ตลอดจนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
6. เพื่อพัฒนากิจนิสัยและวินัยในการทํางานใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต
มี
ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความรับผิดชอบในการทํางาน และสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
จัดทําบัญชีการเงินการธนาคาร งบการคลัง และอธิบายเรื่องสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย
การเงินระหวางประเทศ
7 ทําการวิเคราะห พิจารณาและตัดสินใจ (Case Study)
8 ทําการวิเคราะห สินทรัพยเสี่ยง สภาพคลองทางการเงิน และตัดสินใจเลือกรูปแบบสถาบัน
การเงินเพือ่ การดําเนินกิจการ
9 ทําการคํ านวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได นิติบุค คล ภาษีมู ลค าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ
10 ปฏิบัติงานการใชเครื่องใชสํานักงานดวยคอมพิวเตอรกับโปรแกรมสําเร็จรูปดวยการเงิน

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3205 – 2001
3205 – 2002
3205 – 2003
3205 – 2004
3205 – 2005
3205 – 2006
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
สถาบันการเงิน
การเงินการธนาคาร
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะหรายงานการเงิน
หลักการลงทุน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
3205 – 2007
3200 – 1006
3201 – 2017

ชื่อวิชา
สัมมนาการเงินการธนาคาร
การบัญชีการเงิน
การบัญชีธนาคาร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(3)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน
รหัสวิชา
3205 – 2101
3205 – 2102
3205 – 2103
3205 – 2104
3205 – 2105

ชื่อวิชา
การดําเนินงานธนาคารพาณิชย
ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การคลังสาธารณะ
การเงินเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
การบริหารการเงิน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

2.3.2 สาขางานการเงินเพื่ออาชีพอิสระ
รหัสวิชา
3205 – 2201
3205 – 2202
3205 – 2104
3200 – 1005
3200 – 1009
3205 – 4001
3205 – 4002
3205 – 4003
3205 – 4004

ชื่อวิชา
การสรางสรรคสินคาและบริการใหม
การจัดการการเงินธุรกิจขนาดยอม
การเงินเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
หลักการตลาด
การภาษีอากร
การเงินการธนาคาร 1
การเงินการธนาคาร 2
การเงินการธนาคาร 3
การเงินการธนาคาร 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หลักสูตร ปวส. 2546
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2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3205 – 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพดานการคาระหวาง
ประเทศใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือ่ ใหมคี วามรูใ นงานติดตอสือ่ สาร การดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ งานซื้อขายสินคา บริการ
ระหวางประเทศ งานพิธีการนําเขา – สงออก งานประกันภัยระหวางประเทศ กฎหมายการคา
ระหวางประเทศ งานเอกสารธุรกิจการคาระหวางประเทศ งานสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวางประเทศ
งานวิจัยตลาดระหวางประเทศ งานสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ งานจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ งานจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
4. เพื่ อ เสริ ม สร า งประสบการณ ให ป ฏิ บั ติ ง านในอาชี พ ธุ ร กิ จ การค า ระหว า งประเทศได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่ อให ตระหนั ก ถึงความสํ า คัญของงานอาชีพธุ รกิจการคา ระหว างประเทศ ที่ มีความสํา คั ญต อ
เศรษฐกิจของประเทศอยางมาก

หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

61

มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
วางแผนและบริหารจัดการธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ติดตอสือ่ สารภาษาตางประเทศในการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจการคาระหวางประเทศ

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

85 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)

2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หลักสูตร ปวส. 2546
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รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3206 – 2001
3206 – 2002
3206 – 2003
3206 – 2004
3206 – 2005

หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
การคาระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
การตลาดระหวางประเทศ
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
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รหัสวิชา
3206 – 2006
3206 – 2007
3206 – 2008
3206 – 2009
3206 – 2010
3206 – 2011
3206 – 2012
3206 – 2013
3206 – 2014
3206 – 2015
3206 – 2016
3206 – 2017
3206 – 2018
3206 – 4001
3206 – 4002
3206 – 4003
3206 – 4004

ชื่อวิชา
การบัญชีระหวางประเทศและภาษีอากร
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ
การวิจยั ธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการสงออกและนําเขา
การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจขามชาติ
สภาพแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศ
การสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวางประเทศ
การพาณิชยนาวี
การประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา
การจัดการการเงินระหวางประเทศ
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการคาระหวางประเทศ
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 1
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 2
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 3
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(5)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3206– 6001
หลักสูตร ปวส. 2546

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

โครงการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุ ษ ยศาสตร นํ า ไปใช ใ นการค นคว า เพื่ อพั ฒนาตนเอง และงานวิ ช าชี พ ด า นการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจดานระบบขอมูลสารสนเทศ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของและ แรงงาน
สัมพันธ
5. เพื่อใหมีภาวะผูนํา มีจิตวิทยาในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ และมีจิตสํานึกที่ดีตอองคกร

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3207 – 2001
3207 – 2002
3207 – 2003
3207 – 2004
3207 – 2005
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย
พฤติกรรมองคการ
กลยุทธและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
การจัดการคาจางและสวัสดิการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
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รหัสวิชา
3207 – 2006
3207 – 2007
3207 – 2008
3207 – 2009
3207 – 2010
3207 – 2011
3207 – 2012
3207 – 2013
3207 – 2014
3207 – 2015
3212 – 2001
3000 – 0203
3200 – 1007
3200 – 1009
3207 – 4001
3207 – 4002
3207 – 4003
3207 – 4004

ชื่อวิชา
การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคกร
แรงงานสัมพันธ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ภาวะผูนําและการสรางแรงจูงใจ
การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน
การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
การภาษีอากร
การจัดการทรัพยากรมนุษย 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย 2
การจัดการทรัพยากรมนุษย 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน

ไมนอยกวา

15

หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

หลักสูตร ปวส. 2546
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2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3207– 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพือ่ พัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพดานธุรกิจประกันภัยให
เจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหทราบหลักการ วิธีการของการประกันภัย ความสําคัญและประโยชนของการประกันภัย
4. เพื่อใหสามารถนําหลักวิชาการประกันภัยไปใชปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธรักงานบริการ ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ประยุกตหลักการ และวางแผนการประกันภัย
วิเคราะหและแกไขปญหาในการประกอบอาชีพประกันภัย
สามารถวิเคราะหลกู คาและตลาดการประกันภัย
วางแผนการบริการดานการประกันภัย

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3208 – 2001
3208 – 2002
3208 – 2003
3208 – 2004
3208 – 2005
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

ชื่อวิชา
การประกันภัย
กฎหมายประกันภัย
การตลาดประกันภัย
ประสบการณวิชาชีพประกันภัย
การประกันชีวิต 1

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(5)
3
(3)
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รหัสวิชา
3208 – 2006
3208 – 2007
3208 – 2008
3208 – 2009
3208 – 4001
3208 – 4002
3208 – 4003
3208 – 4004

ชื่อวิชา
การประกันชีวิต 2
การประกันวินาศภัย 1
การประกันวินาศภัย 2
เทคนิคการขายประกัน
ธุรกิจประกันภัย 1
ธุรกิจประกันภัย 2
ธุรกิจประกันภัย 3
ธุรกิจประกันภัย 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3208 – 6001
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ
ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

หลักสูตร ปวส. 2546
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4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุ ษ ยศาสตร นํ า ไปใช ใ นการค น คว า เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง และงานวิ ช าชี พ ด า นธุ ร กิ จ
สถานพยาบาลใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานธุรกิจสถานพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะในวิชาชีพไปประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน
หรืออาชีพอิสระอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อผลิตบุคลากรใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได

หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

91

มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ปฏิบัติงานสวนหนาในสถานพยาบาล
วางแผนและบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพในสถานพยาบาล
ใชหลักโภชนาการจัดอาหารใหเหมาะสมกับบุคคล
จัดโปรแกรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทางใจเหมาะสมกับเพศและวัย

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิ ชาธุ รกิจสถานพยาบาล จะต องศึ กษารายวิชาจากหมวดวิช าตา ง ๆ และเข ารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอ ยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

95

รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3209 – 2001
3209 – 2002
3209 – 2003
3209 – 2004
3209 – 2005
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
การบริการพยาบาลเบื้องตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล
งานบริการสวนหนา
สุขศึกษาในสถานพยาบาล

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

98

รหัสวิชา
3209 – 2006
3209 – 2007
3209 – 2008
3209 – 2009
3209 – 2010
3209 – 2011
3209 – 2012
3209 – 2013
3209 – 2014
3209 – 2015
3209 – 2016
3209 – 2017
3209 – 2018
3209 – 2019
3209 – 2020
3209 – 2021
3209 – 2022
3209 – 2023
3209 – 2024
3209 – 4001
3209 – 4002
3209 – 4003
3209 – 4004

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจสุขภาพ
การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
โภชนบําบัด
การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล
อนามัยชุมชน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
อนามัยครอบครัว
การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล
อนามัยแมและเด็ก
สุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
การแนะแนวสุขภาพ
นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ
วิทยาศาสตรการกีฬา
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
กีฬาเพื่อสุขภาพ
เวชศาสตรฟนฟู
การแพทยแผนไทย
นวดเพื่อสุขภาพ
พฤกษศาสตรพื้นบาน
ธุรกิจสถานพยาบาล 1
ธุรกิจสถานพยาบาล 2
ธุรกิจสถานพยาบาล 3
ธุรกิจสถานพยาบาล 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(4)
3
(5)
3
(3)
2
(2)
3
(3)
3
(3)
2
(2)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

หลักสูตร ปวส. 2546
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2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3209 – 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุ ษ ยศาสตร นํ าไปใช ใ นการค น คว า เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิ ช าชี พ ดา นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ
4. เพื่อใหมีสมรรถนะในการดําเนินงานดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
5. เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสารดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
6. เพื่ อ ให มี คุ ณ ลั ก ษณะเหมาะสมกั บ การประกอบอาชี พ และปฏิ บั ติ ง านด า นการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
7. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
8. เปนผูม คี วามคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน พัฒนางานอาชีพอยางตอเนือ่ งใหทนั กับเทคโนโลยี
9. มีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
วางแผนผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธใหกับองคกรตามกระบวนการ
ใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานโฆษณาและประชาสัมพันธอยางสรางสรรค อยูในกรอบ
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิเคราะห วิจัยและนําผลมาพัฒนางานโฆษณาและประชาสัมพันธ
เปนผูมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงานการโฆษณาและประชาสัมพันธ

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพเฉพาะ
รหัสวิชา
3210 – 2001
3210 – 2002
3210 – 2003
3210 – 2004
3210 – 2005
3210 – 2006
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
หลักการประชาสัมพันธ
หลักการโฆษณา
การโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ
ความรูเกี่ยวกับหนังสือพิมพ
เทคนิคการถายภาพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3210 – 2007 การสือ่ สารการตลาด
3210 – 2008 การวิจัยและประเมินผลสําหรับงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ
3210 – 2009 วาทศิลป
3210 – 2010 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
3210 – 2011 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ
3210 – 2012 กฎหมายและจริยธรรมสือ่ มวลชน
3210 – 2013 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3210 – 2014 การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ
3210 – 2015 หลักการและปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟ
ฟกส
3210 – 2016 ความรูเกี่ยวกับสื่อมวลชน
3212 – 2106 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(4)
2
3
3

(2)
(4)
(4)

2
2
2

(2)
(2)
(2)

3

(4)

2
2

(2)
(3)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานการโฆษณา
รหัสวิชา
3210 – 2101
3210 – 2102
3210 – 2103
3210 – 2104
3210 – 2105
3210 – 2106
3210 – 2107
3210 – 2108
หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
การบริหารงานลูกคา
การสรางสรรคงานโฆษณา
การใชสื่อโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา
การเขียนขอความโฆษณา
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3210 – 2109 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนัก
ประชาสัมพันธ
3210 – 2110 ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องตน
3210 – 2111 ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
3

(4)
(4)

2.3.2 สาขางานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา
3210 – 2201
3210 – 2202
3210 – 2203
3210 – 2204
3210 – 2205
3210 – 2206
3210 – 2207
3210 – 2208
3210 – 2209
3210 – 2210
3210 – 2211
3210 – 2109
3210 – 4001
3210 – 4002
3210 – 4003
3210 – 4004

ชื่อวิชา
การประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธสําหรับการพัฒนาชุมชน
การสื่อขาว
เทคนิคการเปนพิธีกร
การประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว
การประชาสัมพันธเพือ่ การโรงแรม
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเพื่ออาชีพ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและ
นักประชาสัมพันธ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ 1
การโฆษณาและประชาสัมพันธ 2
การโฆษณาและประชาสัมพันธ 3
การโฆษณาและประชาสัมพันธ 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
2
3
3
3
3
3
3

(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)

*
*
*
*

(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3210 – 6001

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพือ่ พัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพดานการจัดการธุรกิจคา
ปลีกใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ และวิธีดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก
4. เพื่อให มีความสามารถจัดการควบคุ มดูแล และตรวจสอบงานตา ง ๆ ของธุรกิ จคา ปลีกไดอย างมี
คุณภาพในระดับหนึ่ง
5. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนางานดานธุรกิจคาปลีก
6. เพื่ อ พั ฒ นากิ จ นิ สั ย และวิ นั ย ในการทํ า งานให มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ความซื่ อ สั ตย ขยั นอดทน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ และสามารถตัดสินใจแกปญหาในการ
ทํางาน
7. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติทด่ี ใี นงานอาชีพ
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
วางแผนและบริหารการจัดการรานคาปลีก
วางแผนและบริหารการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
วางแผนและบริหารการจัดการขาย การบริการ และสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจคาปลีก

มาตรฐานสาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
10 วางแผนดําเนินการจัดพื้นที่ของการวางสตอกสินคาใหสัมพันธกับสิน คาหนาราน
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
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานสาขางานธุรกิจซูเปอรมารเก็ต
10 วิเคราะหกระบวนการในการแบงสวนการตลาด
11 คัดเลือกสินคา การจัดการสตอก และการตรวจนับสินคา
12 วางแผนการขายและกําหนดเปาหมายในการขายสินคา
มาตรฐานสาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง
10 วางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของรานคาเฉพาะอยาง
11 จัดทําบัญชีสินคาและควบคุมสินคาภายในราน
12 ใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารการตลาด
มาตรฐานสาขางานธุรกิจบริการ
10 วิเคราะหงานทางดานธุรกิจบริการและพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานของธุ รกิจบริการแตละ
ประเภท
11 ใชเครื่องมือสื่อสารกับงานธุรกิจบริการ
12 ควบคุมการตั้งราคาคาบริการ

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
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
3211 – 2001
3211 – 2002
หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก
การบริหารรานคาปลีก

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(4)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

120

รหัสวิชา
3211 – 2003
3202 – 2006
3211 – 2004
3202 – 2001
3211 – 2005
3211 – 2006
3211 – 2007
3202 - 2005
3211 – 2008
3211 – 2009
3202 – 2011
3202 – 2002
3211 – 2010
3211 – 2011
3211 – 2012
3211 – 2013

ชื่อวิชา
การบริการลูกคา
พฤติกรรมผูบ ริโภค
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
การจัดการขาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก
การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
การสงเสริมการขาย
การบริหารระบบขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีก
การสือ่ สารการตลาด
การบริหารการจัดซือ้
การวิจัยตลาด
กลยุทธธุรกิจคาปลีก
การบริหารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
การจัดการธุรกิจในระบบจัดสงถึงลูกคา
การตลาดเพื่อสังคม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดหรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รหัสวิชา
3211 – 4101
3211 – 4102
3211 – 4103
3211 – 4104
3211 – 4105
3211 – 4106
หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การขายและการบริการ
การจัดซื้อและการบริหารสินคาคงคลัง
การจัดการธุรกิจคาปลีก
การจัดการสินคาประเภทอาหารสด
การจัดการสินคาที่ไมใชอาหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกทั่วไป

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)
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2.3.2 สาขางานธุรกิจรานสะดวกซื้อ
รหัสวิชา
3211 – 4201
3211 – 4202
3211 – 4203
3211 – 4204
3211 – 4205

ชื่อวิชา
การบริหารรานสะดวกซือ้ 1
การบริหารรานสะดวกซือ้ 2
การบริหารรานสะดวกซือ้ 3
การบริหารรานสะดวกซือ้ 4
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)

2.3.3. สาขางานธุรกิจสรรพสินคา
รหัสวิชา
3211 – 4301
3211 – 4302
3211 – 4303
3211 – 4304
3211 – 4305

ชื่อวิชา
การบริหารงานสรรพสินคา 1
การบริหารงานสรรพสินคา 2
การบริหารงานสรรพสินคา 3
การบริหารงานสรรพสินคา 4
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)

2.3.4. สาขางานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร
รหัสวิชา
3211 – 4401
3211 – 4402
3211 – 4403
3211 – 4404
3211 – 4405

ชื่อวิชา
การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร 1
การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร 2
การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร 3
การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร 4
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)

2.3.5. สาขางานธุรกิจซูเปอรมารเก็ต
รหัสวิชา
3211 – 4501
3211 – 4502
3211 – 4503
3211 – 4504
3211 – 4505
หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต 1
การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต 2
การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต 3
การบริหารงานซูเปอรมารเก็ต 4
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมารเก็ต

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)
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2.3.6. สาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง
รหัสวิชา
3211 – 4601
3211 – 4602
3211 – 4603
3211 – 4604
3211 – 4605

ชื่อวิชา
การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 1
การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 2
การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 3
การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 3
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสินคาเฉพาะอยาง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)

2.3.7. สาขางานธุรกิจบริการ
รหัสวิชา
3211 – 4701
3211 – 4702
3211 – 4703
3211 – 4704
3211 – 4705

ชื่อวิชา
การบริหารงานธุรกิจบริการ 1
การบริหารงานธุรกิจบริการ 2
การบริหารงานธุรกิจบริการ 3
การบริหารงานธุรกิจบริการ 4
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3211 – 6001
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(160)

โครงการ
ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

หลักสูตร ปวส. 2546
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4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทุกภาคเรีย น โดยมีเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ไม นอยกวา 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพดานภาษาตางประเทศ
ธุรกิจใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือ่ ใหมคี วามรู และทักษะภาษาตางประเทศในการสื่อสารในงานอาชีพทางธุรกิจ
4. เพื่อใหมีความรูความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใช
ภาษาตางประเทศ และนําไปประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่
เหมาะสม เพือ่ พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ และตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศในการ
ปฏิบัติงานทางดานธุรกิจและบริการ

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นในสถานการณทางธุรกิจ
วิเคราะหความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
และประยุกตใชไดตามสถานการณ
ใชภาษาตางประเทศเปนเครือ่ งมือ ในการเรียนรูแ ละประกอบอาชีพ

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

21

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวม

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3212 – 2001
3212 – 2002
3212 – 2003
3212 – 2004
3212 – 2005
3212 – 2006
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
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รหัสวิชา
3212 – 2007
3212 – 2008
3212 – 2009
3212 – 2010

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
3212 – 2101
3212 – 2102
3212 – 2103
3212 – 2104
3212 – 2105
3212 – 2106
3212 – 2107
3212 – 2108
3212 – 2109
3212 – 2110
3212 – 2111
3212 – 2112
3212 – 2113
3212 – 2114
3212 – 2115
3212 – 2116
3212 – 2117
3212 – 2118
3212 – 2119
หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
ภาษาอังกฤษงานแมบาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย
เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
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รหัสวิชา
3212 – 2120
3212 – 2121
3212 – 2122
3212 – 2123
3212 – 2124
3212 – 2125
3212 – 2126
3212 – 2127
3212 – 2128

ชื่อวิชา
การแปลภาษาอังกฤษ 1
การแปลภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสุขภาพและ
สันทนาการ
ภาษาอังกฤษงานครัว
ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
2
(3)
2
(3)
2
2
2
3
3

(3)
(3)
(3)
(4)
(4)

2.3.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น
ภาษาจีน
รหัสวิชา
3212 – 2201
3212 – 2202
3212 – 2203
3212 – 2204

ชื่อวิชา
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

ภาษาญี่ปน
รหัสวิชา
3212 – 2301
3212 – 2302
3212 – 2303
3212 – 2304

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาญี่ปุน 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
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ภาษาฝรัง่ เศส
รหัสวิชา
3212 – 2401
3212 – 2402
3212 – 2403
3212 – 2404

ชื่อวิชา
ภาษาฝรัง่ เศส 1
ภาษาฝรัง่ เศส 2
ภาษาฝรัง่ เศส 3
ภาษาฝรัง่ เศส 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

ภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา
3212 – 2501
3212 – 2502
3212 – 2503
3212 – 2504
หมายเหตุ

ชื่อวิชา
ภาษาเยอรมัน 1
ภาษาเยอรมัน 2
ภาษาเยอรมัน 3
ภาษาเยอรมัน 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

สถานศึกษาสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ ไดอีกตามความ
เหมาะสม จํานวน 12 หนวยกิต

รหัสวิชา
3212 – 4001
3212 – 4002
3212 – 4003
3212 – 4004

ชื่อวิชา
ภาษาตางประเทศ 1
ภาษาตางประเทศ 2
ภาษาตางประเทศ 3
ภาษาตางประเทศ 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3412 – 6001
หลักสูตร ปวส. 2546

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

โครงการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 120 ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และมนุ ษ ยศาสตร นํ า ไปใช ใ นการค นคว า เพื่ อพั ฒนาตนเอง และงานวิ ช าชี พ ด า นการจั ดการ
ผลิตภัณฑใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือ่ ใหเขาใจรูปแบบ ขั้นตอนการจัดตั้งองคการธุรกิจ เลือกแบบของธุรกิจไดอยางเหมาะสม และมี
แนวทางในการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย
4. เพื่อใหสามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ วางแผนกลยุทธทางการตลาดและการจัดจําหนาย โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
ตนเองและสังคมใหเจริญกาวหนา และรักษาสิ่งแวดลอม

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สือ่ สารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
จัดเก็บและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ
วางแผนและดําเนินการจัดการธุรกิจ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑและวิเคราะหขอ มูลทางการตลาด

หลักสูตร ปวส. 2546
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้

ประเภทวิชา
และเขา

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

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
2.4 โครงการ

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

(15
(24
(15
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวม

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตร ปวส. 2546
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 0001
3200 – 0002
3200 – 0003
3200 – 0004
3200 – 0005

ชื่อวิชา
ธุรกิจทั่วไป
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขายเบือ้ งตน
การใชเครื่องใชสํานักงาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(5)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
3000 – 1302 ภูมิปญญาทองถิ่น
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทักษะชีวิต
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

หนวยกิต
1
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ เบื้องตน
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
4
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0101
3000 – 0102

หลักสูตร ปวส. 2546

ชื่อวิชา
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
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2.1.2 กลุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบือ้ งตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)
3
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3213 – 2001
3213 – 2002
3213 – 2003
3213 – 2004
3213 – 2005
3202 – 2007
หลักสูตร ปวส. 2546

ไมนอยกวา

24

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)

หนวยกิต

ชื่อวิชา
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
การเขียนแบบเทคนิคเพื่อการออกแบบ
การจัดการผลิตภัณฑ
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
การบริหารธุรกิจขนาดยอม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(4)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
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รหัสวิชา
3210 – 2004
3202 – 2005
3202 – 2103
3202 – 2112
3213 – 2006
3213 – 2007
3213 – 2008
3213 – 2009
3213 – 2010
3202 – 2002
3211 – 2002
3202 – 2011
3201 – 2021
3213 – 4001
3213 – 4002
3213 – 4003
3213 – 4004

ชื่อวิชา
การโฆษณาและการประชาสัมพันธในงานธุรกิจ
การสงเสริมการขาย
การบริหารการจัดจําหนาย
ความรูเกี่ยวกับสินคา
การจัดแสดงสินคา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง
ภูมิปญญาทองถิ่น
วาดเขียนเพื่อการออกแบบ
การวิจัยตลาด
การบริหารรานคาปลีก
การบริหารการจัดซือ้
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการผลิตภัณฑ 1
การจัดการผลิตภัณฑ 2
การจัดการผลิตภัณฑ 3
การจัดการผลิตภัณฑ 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
2
(2)
3
(3)
3
(3)
3
(4)
3
(3)
3
(3)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
*
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจากสาขา
งานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือกรายวิชา
ในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
3413 – 6001
หลักสูตร ปวส. 2546

4

หนวยกิต
ชื่อวิชา

โครงการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชัว่ โมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ให จัด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รทุ ก ภาคเรี ย น โดยมี เวลาเรี ย นตลอดหลั ก สู ตร ไม นอ ยกว า 120
ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 2001 – 2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8
3000 – 2005 – 2008 กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ /
สถานศึกษา

หลักสูตร ปวส. 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
(2)
-

(2)
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คําอธิบายรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพ

หลักสูตร ปวส. 2546
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3200 – 0001

ธุรกิจทั่วไป
(Fundamental of Business)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Introduction to Accounting I)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป และขอสมมติตามแมบทการบัญชี
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการประเภทกิ จการเจาของคน
เดียว
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป และขอสมมติตามแมบทการบัญชี
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการ ประเภทกิจการเจาของคนเดียว
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป ขอสมมติตามแมบทการบัญชี วิเคราะหรายการคา
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ ปรับปรุงบัญชี
ปดบัญชีและรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริก าร
3200 – 0003

การบัญชีเบื้องตน 2
(Introduction to Accounting II)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ประเภทกิจการเจาของคน
เดียว
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสาํ หรับธุรกิจพาณิชยกรรม
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินคา บันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการขั้นตน บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ 8 ชอง ปรับปรุง
บัญชี ปดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียว
3200 – 0004

การขายเบื้องตน
(Basic Selling)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูและเขาใจหลักและวิธีการขายเบื้องตน
2. มีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพขาย
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติการขายและนําไปประกอบอาชีพได

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและประเมินสถานการณดานการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เสนอขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. แกปญหาและบริการลูกคา
4. ทําเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขายได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสํ าคัญของการขายและการตลาด ชองทางการจัดจํา หนา ย ประเภทและ
ลัก ษณะของการขาย ความรู พื้ น ฐานของพนั กงานขาย โอกาสและความก า วหนา ของพนัก งานขาย
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
3200 – 0005

การใชเครื่องสํานักงาน
(Office Equipment)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส พิมพงานขั้นผลิตและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ
3. มีทักษะในการแกไขปญหาอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ
2. พิมพดีดแบบสัมผัส พิมพงานขั้นผลิต และแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว
ความแมนยําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีคํานวณคํา การผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ การแกไข
ขอผิดพลาดในการพิมพ การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนมีเทคนิคทีด่ ใี นการผลิต

คําอธิบายรายวิชา

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
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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. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ มผลผลิต
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
(Organization Efficiency)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิม่
ประสิทธิภาพในองคกร
3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร
การจัดองคกร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ กลยุทธการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน การสื่อสาร การสั่งการ
การฝกอบรม การสาธิตวิธี-ทํางาน การสอนแนะ และการกํากับงาน
3000–0201

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
(Computer Package at Work)

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐาน
ขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ย วกั บ การประยุก ตใ ชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูปในงานอาชีพ การ
จัดการเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสม
และการใชคอมพิวเตอรเพือ่ การผลิตสือ่ ประเภทตาง ๆ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร
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3000–0202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)

3

(4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสราง
ผัง
งาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA
หรืออื่น ๆ Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions
& Subroutine และ File Handling) การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพือ่ พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000–0203

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งตน
(Introduction to Information Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต
การสืบคน
ขอมูล สารสนเทศเพือ่ พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000–0204

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
(Introduction to Database System)

3 (4)

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 สารสนเทศเพือ่ พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
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3000–0205

คอมพิวเตอรกราฟกส
(Computer Graphics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสือ่ สารกราฟกส
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส
3. เพื่อใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส
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
โปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพือ่ พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3000-0206

การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer Assistance in Designs)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม

คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ยในงานอาชีพ
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสบื คนขอมูล สารสนเทศ เพือ่ พัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่ง ในการ
สรางภาพ 2 มิติ (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline) การใชคําสั่งใน
การแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและสัญลักษณ การจัดการ
ไฟล การพิมพ (ตัวอยางโปรแกรมที่ใช เชน AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน) การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพือ่ พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3200 – 1001

หลักเศรษฐศาสตร
(Principles of Economics)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจแนวคิดพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร
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
ประเภท การลงทุนและการกําหนดราคาผลผลิต
2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวั น
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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
(Business Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 หนี้ เอกเทศสัญญาที่สําคัญ ไดแก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชา
ทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา
ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค การจัดตั้ง
การดํ า เนิ น งาน ห า งหุ น ส ว น บริ ษั ท จํ า กั ด และบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย
พระราชบัญญัตโิ รงงาน

คําอธิบายรายวิชา
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3200 – 1003

หลักการจัดการ
(Principles of Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ
2. เขาใจแนวคิด ความเปนมาในการจัดการ
3. มีความรูความเขาใจหนาที่และกระบวนการในการจัดการ
4. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แรงงานสั ม พั น ธ ประกั น สั ง คม และการจั ด การโดยนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการของการจัดการ
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
3. เห็นคุณคา ความสําคัญของหลักการจัดการ สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยาง
เหมาะสมและมีเหตุผล
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับ ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด การ ความเป น มาและแนวคิ ด ในการจั ด การ
หลักการและกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการงานบุคคล
การ
อํานวยการ การกํากับดูแล แรงงานสัมพันธและประกันสังคม การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
จัดการ การประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ
3200 – 1004

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(Introduction to Business Operations)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง
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มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกประเภทธุรกิจไดเหมาะสม
2. กําหนดองคประกอบของธุรกิจได
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริการสํานักงาน ซึ่ง
ครอบคลุมเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของธุรกิจ
3200 – 1005

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5. มีจติ สํานึกและจรรยาบรรณในการนําหลักการตลาดไปใชในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด
2. วิเคราะหจดุ ออน 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
คําอธิบายรายวิชา

วิชาชีพพืน้ ฐาน
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3200 – 1006

การบัญชีการเงิน
(Financial Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หมุนเวียน และสวนของเจาของ
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ

หนี้สิน

มาตรฐานรายวิชา
1. บั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การให บ ริ ก าร พาณิ ช ยกรรม และกิ จ การ
อุตสาหกรรม
2. บันทึ กบั ญชีเกี่ย วกับ เงิ นสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิ นรับ – จา ยสิ นคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เจาหนีก้ ารคา คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แมบทการบัญชี วิเคราะหรายการคา บันทึกรายการในสมุดขั้นตน
บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง บันทึกรายการปรับปรุง และปดบัญชี จัดทํางบการเงิน ของกิจการ
ใหบริการ และซื้อขายสินคา บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ – จายสินคา ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ เจาหนีก้ ารคา คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ การบัญชีอตุ สาหกรรม และระบบใบสําคัญ
3200 – 1007

เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
(Office Operations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร
งานผลิ ตเอกสารรู ป แบบต า ง ๆ งานการใช เครื่ อ งใช สํ า นั ก งานที่ ทั น สมั ย การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งใช
สํานักงาน งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล และการนําไปใชประโยชน งานการบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
3200 – 1008

พฤติกรรมบริการ
(Behavioral Services and Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยา การติดตอสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ
2. มีทกั ษะในพฤติกรรมการบริการทีเ่ หมาะสม
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ งานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดเหมาะสม
2. เลือกวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยาในอุ ต สาหกรรมการบริการ หลักมนุษยสัมพันธ หลักการสื่อสาร ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะใน
การตอนรับ ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ และหลักการประชาสัมพันธ
ในอุตสาหกรรมการบริการ
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3200 – 1009

การภาษีอากร
(Taxation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ ทีม่ กี ารจัดเก็บ
2. มี ค วามรู เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคํ า นวณภาษี แ บบต า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมาย
กําหนด
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีที่ตองทํา และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตาม
แบบที่กําหนด ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
ภาษีอื่น ๆ การนําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ โดยเนนการปฏิบตั เิ ปนหลัก และความ รับผิดชอบทางอายา
ตามกฎหมาย
3200 – 1010

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
(Labour Relations and Social Security Act)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย
2. มีความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ
3. มีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการเบื้องตนในการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงานในขั้นการ
ระงับขอพิพาทแรงงานเจาพนักงานและในชั้นศาล
4. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายประกันสังคม
5. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาด วยข อสัญญาที่ไ มเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและ
สัญญาจางแรงงาน
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6. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการจั ด ทํ า สั ญ ญาจ า งแรงงานและเอกสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย
7. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในกฎหมายจั ด หางานและคุ ม ครองคนหางานรวมทั้ ง กฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงสิทธิหนาที่ของลูกจาง นายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน
2. เขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน เงิน
ทดแทน การจัดตัง้ สหภาพแรงงาน การจัดตั้งสมาคมนายจาง
3. เขาใจถึงหลักประกันตามสัญญาจางแรงงานของลูกจางในกรณีเลิกจางหรือสัญญาจางสิ้นสุด
ลง
4. สามารถใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมไดอยางถูกตอง
5. สามารถจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยาง
ถูกตองเปนธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลั กทั่วไปและสัญญาจางแรงงาน สัญญาที่เกี่ยวของกั บการจางแรงงาน เช น
สัญญาค้ําประกันและความรับผิดทางละเอียดของลูกจาง นายจางตอบุคคลภายนอก กฎหมายคุมครอง
แรงงานเกี่ยวกับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด วันและเวลาทํางานปกติ
เวลาพัก วันหยุด วันลา ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการและ
กองทุนสงเคราะหลูกจาง การเลิกจาง สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ
คาเสียหายกรณี เลิกจา งที่ไมเปนธรรม ขอบั งคับเกี่ ยวกับการทํางาน การรองทุกข กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การยื่นขอเรียกรอง การเจรจาขอเรียกรอง การจัดทํา
และผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง องคกรนายจางลูกจาง ขอพิพาทแรงงานและการระงับ
ขอพิพาทแรงงาน การกระทําอั นไมเปนธรรม การดําเนินคดีในศาลแรงงาน กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายเงินทดแทนและ พระราชบัญญัตวิ า ดวยขอสัญญาทีไ่ มเปนธรรม
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3200 – 1011

กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา
(Intellectual Property Act)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนในสิ่งที่บุ คคลไดประดิษฐคิดคนขึ้น
ตามกฎหมาย
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเครื่องหมายทางการคา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร
3. มีความรูความเขาใจในการบังคับเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา
4. มีความรูความเขาใจในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ การคุมครองสิทธินักแสดง
สิทธิบัตร
5. มีความรูความเขาใจในกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบในทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญา
6. นําความรูไ ปประยุกต ใชใ หเกิดประโยชน ตอตนเองหรือผูอื่นในการคุมครองสิทธิต าง ๆ
ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงสิทธิประโยชนที่กฎหมายใหการคุมครองดานทรัพยสินทางป ญญา
2. เขาใจถึงสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. เขาใจขั้นตอนวิธีการในการดําเนินการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพย สินทางปญญาในทาง
ละเมิด
4. เข า ใจถึ ง วิ ธี ก ารจั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาในทางธุ ร กิ จ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ตามที่
กฎหมายกําหนด
5. เขาใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเครื่องหมายการคา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
สิทธิบัตร การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาวตางประเทศ การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ป ญ ญาและการระงั บ ข อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุ ล าการ
ประกาศกระทรวงพาณิชย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของและอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ หรือการคุม ครองสิทธิของนักแสดง
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการบัญชี
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3201 – 2001

การบัญชีชั้นกลาง 1
(Intermediate Accounting I)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการ
แสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
2. มีทั ก ษะในการบั น ทึ ก บั ญ ชีเกี่ ย วกั บ สิ นทรั พ ย ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี รวมทั้ งการแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี
2. แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
3. มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ทํางานสะอาดเรียบรอย มีความซื่อสัตย และขยัน อดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรูรายการ การวัดมูลคา และการจําหนายจาย
โอน ตามมาตรฐานบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย สินคาคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน รวมทัง้ การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน
3201 – 2002

การบัญชีชั้นกลาง 2
(Intermediate Accounting II)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน และสวนของเจาของ
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของสําหรับหางหุนส วน และบริษัทจํากัด
4. มีทักษะในการแสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินเกี่ยวกับรายการดังกลาว
5. สามารถวิเคราะหผลดี ผลเสีย ของแหลงเงินทุนแตละชนิด
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มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
3. แสดงรายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
4. เลือกใชแหลงเงินทุนไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และหนี้สินระยะยาว การบัญชีสวนของเจาของประเภทหางหุนสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง
ทุนของหุนสวน และการชําระหนี้หางหุนสวน การบัญชีสวนของเจาของ ประเภทบริษัทจํากัดเกี่ยวกับ
การออกหุน การใหสิทธิ ซื้อหุน การแบงแยกหุน การรวมหุน
เงินปนผล เงินสํารอง การแกไข
ขอผิดพลาด มูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน การเลือกบริษัทและการชําระบัญชี รวมทั้งการแสดง
รายการและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
3201 – 2003

การบัญชีตน ทุน 1
(Cost Accounting I)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจวัตถุประสงค แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน การจําแนกประเภทตนทุน
และวงจรระบบบัญชีตน ทุน
2. มีทักษะในการบันทึกตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต และการปนสวน
ตนทุน
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ของเสีย ของมีตําหนิ เศษวัสดุ และบัญชี
ตนทุนตามกิจกรรม
4. เห็นคุณคาของระบบบัญชีตน ทุน
มาตรฐานรายวิชา
1. รูวัตถุประสงค แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน การจําแนกประเภทตนทุน และวงจรระบบ
บัญชีตน ทุน
2. บันทึกตนทุนวัตถุดบิ คาแรงงาน คาใชจายการผลิต และการปนสวนตนทุน
3. บันทึกบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ของเสีย ของมีตาํ หนิ เศษวัสดุ และตนทุนตามกิจกรรม
4. เลือกใชระบบบัญชีตนทุนไดเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตนทุน การจําแนกประเภทตนทุน
ระบบบัญชีตนทุนของปจจัยการผลิต การบัญชีตนทุนงานสั่งทํา วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมี
ตําหนิ เศษวัสดุ และการบัญชีตน ทุนตามกิจกรรม
3201 – 2004

การบัญชีตน ทุน 2
(Cost Accounting II)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจการบัญชีตนทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอย
ได การใชขอ มูลตนทุนเพือ่ การวางแผน และควบคุมของฝายบริหาร
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตนทุนชวง และการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต
3. มีทักษะการวิเคราะห และบันทึกบัญชีตนทุนมาตรฐาน บันทึกบัญชีผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได
4. มีทักษะการใชขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผน และควบคุมของฝายบริหาร
5. เห็นคุณคาของการบัญชีตน ทุน
มาตรฐานรายวิชา
1. รูเ กีย่ วกับการบัญชีตน ทุนชวง ตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได การใช
ขอมูลตนทุนเพือ่ การวางแผน และควบคุมของฝายบริหาร
2. บันทึกตนทุนชวง และจัดทํารายงานตนทุนการผลิต
3. วิเคราะหและบันทึกบัญชีตน ทุนมาตรฐาน บันทึกบัญชีผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได
4. ใชขอ มูลตนทุนเพือ่ การวางแผน และควบคุมของฝายบริหาร
5. เลือกใชระบบบัญชีตนทุนไดอยางเหมาะสมสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีตนทุนชวง ระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑรวม
ผลิตภัณฑพลอยได การใชขอ มูลตนทุนเพือ่ การวางแผน และควบคุมของฝายบริหาร

คําอธิบายรายวิชา
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3201 – 2005

การบัญชีชั้นสูง 1
(Advanced Accounting I)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Advanced Accounting II)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขา การปริวรรต เงินตรา
การรวมธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และการจัดทํางบการเงินรวม
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตัวแทน สํานักงานใหญและสาขา การปริวรรตเงินตรา การรวม
ธุรกิจ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และการจัดทํางบการเงินรวม
3. มีคุณลักษณะนิสัยเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

หลักสูตร ปวส. 2546
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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
(Taxation Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
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3201 – 2008

การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. มีความรูความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. รูแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
2. รูกระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
3. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑ มีการตรวจสอบเปนระบบอยางสม่าํ เสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจัดองคกรและการ
บริหารงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับ
การทุจริตในองคกร การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําคูมือตรวจสอบ ภายใน และการใช
คอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือในการตรวจสอบภายใน
3201 – 2009

การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ
(Budgetary Planning and Control)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและรายละเอียดในการจัดทํางบประมาณของธุรกิจบริการ
ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มีความรูความเขาใจในการจัดทํางบประมาณในการบริหารธุรกิจ
3. มีความสามารถในการจัดทํางบประมาณ และวัดผลการดําเนินงาน
4. เห็นความสําคัญของการวางแผน และควบคุมโดยงบประมาณ

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. ทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ใชขอมูลโดยงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํางบประมาณสําหรับธุรกิจบริการ
ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนํางบประมาณไปใชในการควบคุม
และวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยใชเทคนิคทางการเงินการวิเคราะหงบการเงิน และวิธีอื่น ๆ
3201 – 2010

ระบบบัญชี
(Accounting Systems)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การใชแบบฟอรม หรือ
เอกสารทางการบัญชี รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นตนและบัญชีแยกประเภท
2. มีทักษะในการวางระบบบัญชี
3. เห็นคุณคาของการมีระบบบัญชีทด่ี ี
มาตรฐานรายวิชา
1. รูลักษณะของการวางระบบบัญชีแตละประเภทธุรกิจ
2. วางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ เงินเดือน ขาย ฯลฯ
3. ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีแตละประเภทของธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การใชแบบฟอรม หรือ
เอกสารทางการบัญชี รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นตนและบัญชีแยกประเภท การสํารวจ ขั้นตนใน
การวางระบบบัญชี ตลอดจนศึกษาระบบบัญชีการจัดซื้อและการควบคุมสินคาคงเหลือ ระบบบัญชี
เงินเดือนและคาแรง ระบบบัญชีการขายและการควบคุมลูกหนี้ ระบบบัญชีเงินสด ระบบบัญชีสินทรัพย
ถาวร ระบบบัญชีกิจการที่ทําการผลิตสินคา และระบบบัญชีกิจการบริการ

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
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3201 – 2011

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
(Software Package for Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูระบบงานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําบัญชี
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี
3. เขาใจการเก็บขอมูลและรายงานงบการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. ทํารายงานงบการเงินและรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ
3. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี บันทึกขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินคาคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบเงินเดือน
รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ วิเคราะหงบการเงิน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชีที่
นิยมใชในธุรกิจ
3201 – 2012

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
(Financial Report Analysis)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Vocational Seminar - Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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

คําอธิบายรายวิชา
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3201 – 2014

การสอบบัญชี
(Auditing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การสอบบั ญ ชี มาตรฐานการสอบบั ญ ชี 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. รูก ารวางแผน การรวบรวม และวิเคราะหหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานสอบบัญชี
4. รูค วามหมายของรายงานของผูส อบบัญชีในรูปแบบตาง ๆ และผลกระทบที่มีตองบการเงิน
5. สอบทานรายงานอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี กฎเกณฑ ขอบังคับ และจริยธรรมแหงวิชาชีพ แมบทของ มาตรฐานการ
สอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ การรวบรวม และวิเคราะห
หลักฐาน การปฏิบัติงานสอบบัญชี และสรุปผลการตรวจสอบ
3201 – 2015

การบัญชีเฉพาะกิจการ
(Accounting for Specific Entities)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักการบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. รูเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตาง ๆ
2. เลือกรูปแบบการจัดทําบัญชีไดเหมาะสมกับลักษณะของกิจการแตละประเภท
3. บันทึกบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ได
4. สอบทานการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิ จการประเภทตาง ๆ เชน
การประกันภัย ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจการเกษตร กิจการสาธารณูปโภค โรงแรม กิจการ ไมหวังผล
กําไร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กิจการใหบริการอืน่ โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : สําหรับสถาบันการศึกษาที่อยูในชนบทควรบังคับเลือกใหเรียน “ธุรกิจการเกษตร” โดยใช
เอกสารประกอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
3201 – 2016

การบัญชีรัฐบาล
(Government Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท วัตถุประสงคและ
หลักการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานงบประมาณทีไ่ ดรบั
2. สามารถจัดทําโครงการของหนวยงานราชการเพือ่ กําหนดวงเงินงบประมาณ
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของหนวยราชการ หนวยงานใหญและหนวยงานยอย
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม “หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ” ฉบับที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2546) สํานักมาตรฐานดานการบัญชี
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5. มีเจตคติทด่ี ตี อ บัญชีรฐั บาล
มาตรฐานรายวิชา
1. รูลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท วัตถุประสงค และหลักการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารงานงบประมาณทีไ่ ดรบั
2. ทําโครงการของหนวยงานราชการ เพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณ
คําอธิบายรายวิชา
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3. บันทึกบัญชีของหนวยราชการ หนวยงานใหญและหนวยงานยอย
4. มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย อดทน ในการบันทึกบัญชีรัฐบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานของหนวยงานราชการแตละประเภท วัตถุประสงคและ
หลักการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานตามงบประมาณ การจัดทําโครงการของหนวยงานราชการเพื่อ
เสนองบประมาณ การจัดทําบัญชีของหนวยงานใหญและหนวยงานยอย และการบันทึกบัญชีดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปเกีย่ วกับบัญชีของสวนราชการ
3201 – 2017

การบัญชีธนาคาร
(Bank Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจลักษณะการดําเนินงานและการประกอบธุรกรรมของธนาคารพาณิชย และธนาคาร
แหงประเทศไทย
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี และจัดทํารายงานการเงินของธนาคารพาณิชย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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
หลักสูตร ปวส. 2546
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3201 – 2018

การบัญชีบริหาร
(Managerial Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการประมวลผลขอมูลที่ใชในการวางแผน และการตัดสินใจ
2. มีทักษะในการวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบประมาณประจําป และงบประมาณการ
ลงทุน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาการบัญชีบริหาร
มาตรฐานรายวิชา
1. รูวิธีการคํานวณขอมูลใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
2. วิเคราะหงบการเงิน และทํารายงานการเงิน
3. ทํางบประมาณประจําป งบประมาณการลงทุน
4. เลือกขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการบัญชีบริหาร ประเภทของขอมูล การวางแผนและการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหงบการเงิน งบประมาณประจําป งบประมาณการลงทุน และจัดทํารายงาน
การเงิน
3201 – 2019

การบริหารสินคาคงคลัง
(Inventory Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักการและแนวความคิดที่สําคัญทางดานการบริหารสินคาคงคลัง
2. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีในการจัดเก็บ และดูแลรักษาสินคาคงคลัง
3. มีความสามารถในการกําหนดนโยบายสินคาคงคลังอยางเหมาะสม
4. เห็นคุณคาของการบริหารสินคาคงคลัง
มาตรฐานรายวิชา
1. รูวิธีการจัดเก็บและดูแลรักษาสินคาคงคลัง
2. เลือกใชตัวแบบพื้นฐานในการบริหารสินคาคงคลังไดเหมาะสมกับนโยบายสินคาคงคลัง
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทั่วไป และความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง การจัดเก็บดูแล
รักษา นโยบายสินคาคงคลัง ตัวแบบพืน้ ฐาน รูปแบบการบริหารสินคาคงคลัง ตลอดจนเทคนิคทางดาน
คณิตศาสตร และการจัดการสมัยใหมที่นํามาใชในการบริหารสินคาคงคลัง
3201 – 2020

การวิเคราะหทางการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน
(Financial Analysis by Spreadsheet Program)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจการปฏิ บั ติง านบั น ทึ ก และการประมวลผลข อ มู ล ทางการบั ญชี แ ละ
รายงานการเงินดวยโปรแกรมตารางงาน
2. มีความรูความเขาใจการวิเคราะหงบการเงิน และขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินงวด
มูลคาปจจุบัน การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน การใชฟงกชั่นทางการเงิน เพื่อการ
ตัดสินใจดวยโปรแกรมตารางงาน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การทํางานวิชาชีพดวยโปรแกรมตารางงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกขอมูลทางการบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงาน
2. วิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการเงินโดยใชโปรแกรมตารางงาน
3. มีความขยันและอดทน รักการทํางานวิชาชีพบัญชีดว ยโปรแกรมตารางงาน
4. มีความรอบคอบและมีวินัยในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกและการประมวลผลขอมูลทางการบัญชีและรายงานการเงิน
ดวยโปรแกรมตารางงาน การวิเคราะหงบการเงิน และขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินงวด
มูลคาปจจุบัน การคํานวณอัตราสวนทางการเงิน การใชฟงกชั่นทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
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3201 – 2021

การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Accounting for Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจงบการเงิน และการวิเคราะหรายงานการเงิน
2. มีทักษะในการนําขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผน และตัดสินใจ
3. มีทักษะในการจัดทํางบประมาณ และรายงานเสนอตอผูบ ริหาร
4. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. รูความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน
2. วิเคราะหรายงานการเงินและขอมูลทางบัญชี เพื่อวางแผนและตัดสินใจ
3. ทํางบประมาณ และรายงานเสนอตอผูบ ริหาร
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ละเอียด รอบคอบ และสะอาดเรียบรอย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ย วกับ การใชป ระโยชน ข องงบการเงิน
การวิเคราะห รายงานการเงิ น
ความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน ระบบบัญชีตนทุน จัดทํางบประมาณ และใชขอมูลทาง
บัญชี จัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร เพือ่ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
3201 – 2022

การบัญชีธรุ กิจโรงแรม
(Hotel Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจในหลักการบัญชีของธุรกิจโรงแรม
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชี
3. มีทักษะในการจัดทํารายงานการเงิน
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
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มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกรายการในสมุดขั้นตนและบัญชีแยกประเภท
2. ทํารายงานแตละแผนกและรายงานการเงิน
3. ตรวจสอบการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีโรงแรม วิเคราะหรายการคา ภาษีมูลคาเพิ่มบันทึก
รายการในสมุดขั้นตนและบัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง รายการปรับปรุง ปดบัญชี ทํารายงาน
การเงินตามขอกําหนดของธุรกิจโรงแรม
3201 – 2023

การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(Accounting for the Tourism Industry)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและวงจรบัญชี
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี และการจัดทํา รายงานการเงินของกิ จการ
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. รูเ กีย่ วกับธุรกิจอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของแตละธุรกิจอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
3. รายงานการเงินของกิจการอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
4. สอบทานการจัดทํารายงานการเงินอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวและหลักการบัญ ชี การวิเคราะห รายการ
คา ภาษีมูลคาเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดขั้นตนและบัญชีแยกประเภท การทํางบทดลอง รายการ
ปรับปรุง การปดบัญชี และการทํารายงานการเงินตามขอกําหนดของธุรกิจอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
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3201 – 2024

การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล
(Hospital Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจสถานพยาบาล รูปแบบพื้นฐานการบัญชีและการภาษี
อากรของกิจการสถานพยาบาล
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการสถานพยาบาล
3. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. รูเกี่ยวกับธุรกิจสถานพยาบาล รูปแบบพืน้ ฐานการบัญชี และการภาษีอากร
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการสถานพยาบาล
3. สอนทานการจัดทําบัญชีอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของธุรกิจสถานพยาบาล รูปแบบพื้นฐานการบัญชีและ
การภาษีอากรของกิจการสถานพยาบาล วิเคราะหรายการคา บันทึกบัญชี ควบคุมสินคา จัดทําทะเบียน
กําหนดรูปแบบ สมุดบัญชี กําหนดรหัสบัญชี ทํารายงานการเงินตามขอกําหนดของธุรกิจสถานพยาบาล

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการตลาด
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3202 – 2001

การจัดการขาย
(Sales Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจวิธีการจัดการขายอยางมีระบบ
2. มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนภูมโิ ครงสรางการจัดองคการฝายขาย
2. ฝกอบรมพนักงานขาย กําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขายและจัดทํารายงานการขาย
3. ออกแบบเครือ่ งมือประเมินผลการปฏิบตั งิ านขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสําคัญของโครงสราง และ การจัดรูป
องคการฝายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝก อบรมพนักงานขาย การจา ย
คาตอบแทน การกําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขาย การทํารายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย การประเมินผลการปฏิบตั งิ านขาย
3202 – 2002

การวิจัยตลาด
(Marketing Research)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านวิจยั
2. มีทักษะจัดทําเครื่องมือการวิจัย การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย
และการนําเสนอ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุร กิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเครือ่ งมือ วางแผนการวิจยั เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจยั

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็ บ
รวบรวมข อมูล การวิ เคราะห การอ า นและแปลความหมายของข อมูล การนํ า เสนอและการติ ด ตาม
ผลการวิจยั โดยเนนการปฏิบตั งิ านจริง
3202 – 2003

กลยุทธการตลาด
(Marketing Strategies)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักการและกลยุทธทางการตลาด
2. มีทักษะการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด
3. มีจริยธรรมการใชกลยุทธการตลาดตอกลุมเปาหมายทางการตลาด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนสวนผสมกลยุทธทางการตลาด
2. เขียนแผนงานปฏิบัติการทางการตลาด
3. วิเคราะหตลาดเปาหมายไดชดั เจน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของกลยุ ท ธ ก ารตลาด หลั ก การและกลยุ ท ธ ท าง
การตลาด แนวความคิดทางการตลาดแบบผสม วิเคราะหตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑ การกําหนดกลยุทธดา นการตัง้ ราคาและนโยบายราคา การกําหนดกลยุทธดานการ
จัดจําหนาย การกําหนดกลยุทธดานการสงเสริมการจําหนาย
3202 – 2004

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด
(Marketing Workshop)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความสามารถบูรณาการความรูที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติงานดา นการตลาด
2. มีทักษะการปฏิบัติงานเปนทีมงาน
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอาชีพงานดานการตลาด
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการตลาด
2. เขียนโครงการ 1 โครงการและนําเสนอ
3. แกปญหากรณีศึกษาทางการตลาด 1 เรือ่ ง (Case Study) ปฏิบัติงานเปนทีมงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานด านการตลาด เทคนิค
การดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การดูงานนอกสถานที่ การจัดการบรรยายหรืออภิปรายจาก
บุคคลตาง ๆ ในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา และกําหนดการปฏิบัติงานจริงตามโครงงานที่กําหนด
ขึน้ รวมกันระหวางผูเ รียน ซึ่งจัดแยกเปนกลุมและผูสอนตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น
3202 – 2005

การสงเสริมการขาย
(Sales Promotions)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย (Sales Promotions Mix)
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย
3. ออกแบบเครือ่ งมือประเมินการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย วัตถุประสงคและ
ประโยชน ของการส ง เสริ ม การขาย อุปสรรคและป จจัยที่มีผลตอการสงเสริ มการขาย การวางแผน
สงเสริมการขาย เครื่องมือในการสงเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค คนกลางและพนักงานขาย การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย

คําอธิบายรายวิชา
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3202 – 2006

พฤติกรรมผูบ ริโภค
(Customer Behavior)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค
2. มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3. ตระหนักถึงมูลเหตุและแจงจูงใจในการซื้อของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรูปแบบพฤติกรรมผูบ ริโภคทีเ่ ปนสาเหตุจงู ใจตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ
2. ประยุกตการใชทฤษฎีแหงความตองการและทฤษฎีการจูงใจ
3. เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพรนวัตกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบ ริโภค รูปแบบตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางออม
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อ
3202 – 2007

การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม
(Small Retail Business Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจกระบวนการการจัดตั้งรานคาปลีกขนาดยอม
2. มีทักษะการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย
3. ตระหนักถึงการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงการจัดตัง้ รานคาปลีกขนาดยอม
2. เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) การคาปลีกขนาดยอม
3. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม (SMEs)
4. จัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห เ ลื อ กทํ าเลที่ ตั้ง ร า นค าปลี ก ขนาดย อม กลุ ม เป า หมาย
รายได จํ า นวนประชากรในชุ ม ชน การคั ด เลื อ กแหล ง จั ด ซื้ อ สิ น ค า คู แ ข ง ขั น ข อ มู ล จากแหล ง
เงินทุน เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน การฝกอบรมจากสมาคมคาปลีก รูปแบบของธุรกิจคาปลีก การ
ขออนุญาตการจัดตัง้ รานคาปลีก การจัดกิจกรรมสวนผสม การสงเสริมการขาย การนําเทคโนโลยีมาใช
ในรานคาปลีก จริยธรรมการประกอบธุรกิจคาปลีก
3202 – 2008

การตลาดเพื่อการสงออก
(Marketing for Export)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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. บริหารและจัดการเอกสารเพือ่ การสงออก
3. พิมพเอกสารเพือ่ การสงออกดวยคอมพิวเตอร
4. จัดเกรดและมาตรฐานผลิตภัณฑ
5. เขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดี จัดนิทรรศการ / Booth
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการตลาดเพื่อการสง ออก ประโยชนของการสงออกตอระบบ
เศรษฐกิจสวนรวม ลักษณะของตลาดตางประเทศ ความตองการของตลาดแยกตามกลุมการเลือกและ
การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก การวิเคราะหชองทางการจําหนายและการเลือกชองทาง
จําหนายตางประเทศ เทคนิคการหาตลาดตางประเทศ การคิดตนทุนและการกําหนดราคาสินคาเพื่อการ
สงออก การสงเสริมการตลาดสินคาเพื่อการสงออกในตลาดตางประเทศ การสงเสริมและการพัฒนาการ
สงออกของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
คําอธิบายรายวิชา
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3202 – 2009

เทคนิคนําเสนอ
(Presentation Techniques)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจวิธีการนําเสนอแนวความคิดและผลงาน
2. มีทักษะการพูด การเขียน และการใชเครือ่ งมือโสตทัศนอุปกรณ
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและเคารพตอผูฟ ง
มาตรฐานรายวิชา
1. จั ด ทํ า แฟ ม เอกสาร (กํ า หนดการ หั ว ข อ เรื่ อ ง สรุ ป สาระสํ า คั ญ หาเนื้ อ หา บทสรุ ป
แบบสอบถาม จดหมายของคุณ)
2. จัดทําสื่อที่ใชในการนําเสนอ
3. เขียนโครงการการนําเสนอ
4. ออกแบบเครือ่ งมือประเมินผลการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคนิคการนําเสนอ หลักการนําเสนอ
จิตวิทยาในการนําเสนอ ประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ การจัดทําเครื่องมือและอุปกรณในการนําเสนอ
วิธีการนําเสนอ การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ งบประมาณในการจัดทํา ปญหา
และอุปสรรคในการนําเสนอและวิธีการแกปญหา
3202 – 2010

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(Marketing for Service Industry)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2. มีทักษะในงานการขายและการตลาดในธุรกิจบริการ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของตลาดธุรกิจบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนการตลาดธุรกิจบริการ
2. รวบรวมขอมูลธุรกิจบริการและจัดประเภทธุรกิจบริการ
3. จัดลําดับความสําคัญประเภทธุรกิจบริการไดขน้ั ต่าํ 50 ประเภท
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของตลาด ลักษณะตลาดธุรกิจบริการ การจัดลําดับความสําคัญของ
ตลาดเป า หมาย การวิ เ คราะห ส ถานการณ สภาพแวดล อมด า นการแข ง ขั น กลยุ ท ธ ท างการตลาด
แนวโนมของตลาดธุรกิจบริการในอนาคตตอสถานการณเศรษฐกิจและสังคม
3202 – 2011

การบริหารการจัดซือ้
(Purchasing Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เข า ใจลํ า ดั บ ขั้ น ตอนและระเบี ย บวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ ของหน ว ยงานภาครั ฐ บาล รั ฐ วิ ส าหกิ จ
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 การเลื อกและหาแหลงซื้ อ การควบคุม สินคาคงคลัง การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้ อ
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ
3202 – 2012

ศิลปะการขายชั้นสูง
(Salesmanship Advance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําคัญ
2. สามารถวางแผนการขายและการใชคําพูดขาย (Sales Talk) อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการเสนอขายใหกับบุคคล องคกรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
4. ตระหนักถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ
2. เขียนแผนการขาย
3. ใชเครือ่ งมือ / อุปกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศในงานการขาย
4. ประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและเทคนิคของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย เทคนิคการขาย
ศิล ปะการขายที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ การวางแผนการขาย การเสนอขายใหกับบุ คคล องคก รธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐบาล ระเบียบการจัดซื้อ จัดจางของหนวยงานธุรกิจและ ภาครัฐ การ
บริหารงานบุคลากรฝายขาย การประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย การใชเทคโนโลยีในงานขาย
จริยธรรมของพนักงานขาย
3202 – 2013

การสรางตราสินคา
(Trade Mark)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. สรางการยอมรับตรายีห่ อ ของผลิตภัณฑใหม
2. สรางตรายี่หอของผลิตภัณฑใหมีความเขมแข็งในตลาด
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของตรายีห่ อ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเครือ่ งหมายการคา สัญลักษณการคา ชื่อสินคา ขอความ บรรจุภณ
ั ฑ
2. เขียนแผนงานสงเสริมการตลาดตรายีห่ อ สินคา
3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบตราสินคา / บรรจุภณ
ั ฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมายการคา ตรายี่หอ สัญลักษณการคา ชื่อสินคา
ขอความ (Copy) บรรจุภณ
ั ฑ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เครือ่ งหมายการคา สัญลักษณ (Logo –
Brand) ใหเปนที่ยอมรับของตลาด วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
การใชตราสินคาเดิมกับการสรางตรายี่หอใหม การนําเทคโนโลยีมาใชงานออกแบบ
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3202 – 2014

หลักการจัดการการกระจายสินคา
(Principle of Logistic)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เกิดการเรียนรูร ะบบการรวบรวม จัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถบริการลูกคาอยางครบวงจร
3. นําหลักการไปใชในการประกอบอาชีพอิสระได
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนขบวนการจัดสงสินคา / บริการ
2. รวบรวมสินคาและจัดสงสินคาตรงเวลา
3. ใชเทคโนโลยีเพือ่ การกระจายสินคา / บริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ ระบบการรวบรวมสินคาที่มีคุณภาพ เพื่อ
บริการลูกคาอยางครบวงจร การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาคุณภาพสินคา การจัดสงใหตรงเวลาดวย
ตนทุนที่ประหยัด ระบบมาตรฐานการขนสง จัดสง และการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประโยชนของ
หลักการการกระจายสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การกระจายสินคา
3202 – 2015

การบริหารการขายตรง
(Direct Sales Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงประเภทตาง ๆ
2. สามารถดําเนินธุรกิจการขายตรงได
3. นําความรูแ ละหลักการบริหารการขายตรงไปประยุกตใชในการประกอบอาชี พ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบโครงสรางองคการการบริหารขายตรง
2. เขียนโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานขาย
3. เขียนแผนงานบริหารขายตรง
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจขายตรง

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของธุรกิจขายตรง องคประกอบที่สําคัญของ
ธุรกิจขายตรง ลักษณะของสินคาขายตรง เทคนิคการนําเสนอและการสาธิตสินคา การบริหารสินคาคง
คลัง การฝกอบรม การสรางแรงจูงใจ แผนการจายผลตอบแทน การจัดการดานการเงิน การบริหาร
เวลาและความสําเร็จ บทบาทของธุรกิจขายตรง แนวโนมของตลาดขายตรงในอนาคต จรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรง การคุม ครองผูบ ริโภค และการใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจขายตรง
3202 – 2016

การบริหารการตลาด
(Marketing Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจและมีความรูทางการจัดการทางการตลาด
2. สามารถเขียนแผนการตลาดและวางแผนกลยุทธการตลาด
3. พัฒนาสวนผสมการตลาดมาประยุกตใชในการบริหารการตลาด
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ การบริหารการตลาด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนการตลาด เขียนแผนการขาย
2. เขียนแผนการจัดฝกอบรมบุคลากรฝายขาย
3. วิเคราะหปญหาและแกปญหาการสงเสริมการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวความคิ ด การจั ด การทางการตลาด บทบาทและหน า ที่ ข อง
ผูจ ดั การการตลาด นโยบายและกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด และการ
สงเสริมการตลาด การวิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการ
ตลาดในอนาคต รวมทัง้ การวิเคราะหปญ
 หา และกรณีศึกษาทางการตลาด
3202 – 2017

การตลาดทางตรง
(Direct Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจระบบการตลาดทางตรง
2. วางแผนและกลยุทธการตลาดทางตรง
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. ใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
4. มีเจตคติและคุณธรรมตออาชีพการขายตรง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงสรางการตลาดทางตรง
2. เขียนแผนงานการตลาดทางตรง
3. เขียนโครงการฝกอบรมบุคลากรการตลาดทางตรง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทและระบบการตลาดทางตรง เทคนิคและกลยุทธการตลาดทางตรง การ
วางแผน การควบคุม และการประเมินผล ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการตลาดทางตรง
3202 – 2018

การบริหารการจัดจําหนาย
(Channel of Distribution Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจถึงระบบการกระจายสินคา
2. ทราบถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายสินคา
3. สามารถเลือกประเภทของการขายผอนชองทางการจําหนายสินคา
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการจัดจําหนาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานการจัดจําหนายสินคา / บริการ
2. วางแผนระบบการจัดจําหนายผานชองทางตาง ๆ
3. เขียนแผนงานการบริหารบุคลากร การจัดจําหนายตามพื้นที่ขาย / เขตขาย
4. เขียนแผนการบริหารยานพาหนะเพือ่ การจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดจําหนาย การออกแบบและการเลือกชองทาง การจัดจําหนาย
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การควบคุม
การประเมินผล
รวมทั้งการกระจายสินคาในระบบชองทางการจัดจําหนาย และการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นใน
ระดับชองทางการจัดจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา
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3202 – 2019

การบริหารการคาปลีก
(Retail Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. สามารถเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกและจัดตั้งองคการ
2. ตั้งราคาขายปลีกและใชวิธีสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม
3. ทราบวิธีการควบคุมสินคาคงคลังและการจัดการดานการเงิน
4. ทราบถึงแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต
5. เห็นคุณคาของการบริหารการคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานบริหารผลิตภัณฑ
2. เขียนแผนงานบริหารบุคลากรในพื้นที่ขาย
3. เขียนแผนงานจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
4. เขียนแผนงานการบริหารสินคาคงคลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคา
ปลีก การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดตั้งองคการ การจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การตั้งราคา วิธีการ
สงเสริมการขายของกิจการคาปลีก และการใหบริการตาง ๆ ตลอดทั้งระบบการควบคุมดานการเงิน
และแนวโนมการคาปลีกในอนาคต
3202 – 2020

การคาสง
(Whole Sailing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจถึงระบบโครงสรางของการคาสง
2. ทราบถึงบทบาทและหนาที่ของการคาสง ตลอดจนการจัดการดวยการคาสง
3. สรางจิตสํานึกของการเปนผูคาสงที่รับผิดชอบตอสังคม
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานการจัดการธุรกิจคาสง
2. บูรณาการการจัดสงสินคาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาสง โครงสรางของการคาสง หนาที่
และบทบาทของการคาสง ประเภทและรูปแบบของการคาสง ระบบการจัดการดานการ คาสงที่
เกี่ยวกับการซื้อ และขายสินคา การเลือกทําเลที่ตั้ง
3202 – 2021

ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม
(Marketing System and Environment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. มี ทั ก ษะในการเขี ย นแผนงานให ส อดคล อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
เทคโนโลยี
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอสภาพแวดลอม
2. เขียนแผนงานระบบตลาดและสภาพแวดลอม ระยะ 6 เดือนและ 1 ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสั งคม ประเภทหนาที่
ของสถาบั น ทางการตลาด หนวยงานของรั ฐ วา เกี่ ย วข อ ง สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
ทรัพยากร ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้งกฎหมาย จรรยาบรรณทีน่ กั ธุรกิจควรคํานึงและถือปฏิบตั ิ
3202 – 2022

นโยบายผลิตภัณฑและราคา
(Product and Price Policy)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑและราคาสินคา
2. มีความรูและความเขาใจในเรื่องของสวนผสมผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
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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

การสือ่ สารทางการตลาด
(Marketing Communication)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ทราบถึงบทบาทและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดแบบตาง ๆ
2. ทราบทฤษฎีการติดตอสื่อสาร
3. ทราบถึงวิธีการและการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมสําหรับกิจการ
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานการสื่อสารทางการตลาด
2. กําหนดงบประมาณการใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด และทฤษฎีที่
เกี่ยวของ การกําหนดวิธีการและสื่อที่ตองใชในกระบวนการสื่อสาร การใชเครื่องมือ สื่อสารทาง
การตลาด การกําหนดงบประมาณและการพิจารณาคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมสําหรับ กิจการ

หลักสูตร ปวส. 2546
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3202 – 2024

การบริหารธุรกิจเครือขาย
(Network Business Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจโครงสรางการประกอบธุรกิจในระบบเครือขาย
2. มีทกั ษะการบริหารจัดการธุรกิจในระบบเครือขาย
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ การมีจริยธรรมในธุรกิจแบบเครือขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงสรางการประกอบธุรกิจแบบเครือขาย
2. เขียนแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเครือขาย
3. เขียนโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในระบบเครือขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางของการประกอบธุรกิจแบบเครือขาย วิธีการ
ดําเนินงานธุรกิจแบบเครือขาย ระบบการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหเครือขาย ระบบการบริหารการ
จัดสงสินคาใชเครือขาย รวมทั้งระบบการแขงขันผลประโยชนรวมกัน
3202 – 2025

ความรูเกี่ยวกับสินคา
(Product Knowledge)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจประเภท กลุมของสินคาและบริการ
2. มีทักษะพื้นฐานตามกระบวนการของสินคาและบริการ
3. มีความรับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนการขายสินคาและบริการ
2. เขียนแผนการตลาดสินคาและบริการ
3. เขียนโครงการและแผนงานธุรกิจขนาดยอม (SMEs)

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการตลาด

201
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของสิ น ค า และบริ ก ารประเภทต า ง ๆ
กรรมวิธีการผลิต แหลงวัตถุดิบ การจัดคุณภาพและมาตรฐานของสินคา การเลือกตลาดเปาหมาย การ
จัดจําหนายสินคา การกําหนดราคาและการสงเสริมการจําหนายสินคา ปญหาและอุปสรรคทางการตลาด
เกี่ยวกับสินคา ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มีตอ
สินคาในสภาพปจจุบัน
3202 – 2026

การตลาดอิเล็กทรอนิกส
(E – Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Agricultural Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับการผลิตและตลาดสินคาเกษตร
2. สามารถวิเคราะหตลาดสินคาเกษตร
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. ทราบปญหาเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตร
4. ทราบนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร
5. พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นใหเปนที่ตองการของตลาด
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหตลาดสินคาเกษตร
2. เขียนแผนการตลาดสินคาเกษตรฯ และแผนการขาย
3. จัดเกรดผลิตภัณฑดา นเกษตรใหไดมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสินคาเกษตร ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต และการตลาดสินคา
เกษตร การวิ เ คราะห ต ลาดสิ น ค า เกษตร การจั ด การส ว นผสมการตลาดสิ น ค า เกษตร องค ก ารทาง
การตลาดสิ น ค า เกษตร ตลาดซื้ อ ขายสิ น ค า เกษตรล ว งหน า ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตลาดสิ น ค า เกษตร
บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการตลาด

203

คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการเลขานุการ
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3203 – 2001

เลขานุการบริหาร
(Secretarial Administration)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจบทบาทหนาที่การเปนเลขานุการบริหาร
2. พัฒนาตนเอง
3. พัฒนาวิธีการทํางานในงานเลขานุการ
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ งานอาชีพเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการบริหาร
2. สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาในงานเลขานุการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมาย ความสํ า คั ญ ของเลขานุ ก ารบริ ห ารที่ มี ต อ ผู บ ริ ห ารและองค ก าร
ขอบขายงานในหนาที่เลขานุการการบริหาร การเสริมสรางบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ จรรยาบรรณของ
เลขานุการ การวางผังและการจัดสํานักงาน การวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสํานักงาน การวางแผน
ปฏิบัติงานประจําวันและการจัดประชุม
3203 – 2002

งานพิมพดีดประยุกต
(Applied Typing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานผลิตรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการพิมพงานขั้นผลิต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. พิมพงานขั้นผลิตภายในเวลาใชงาน
2. พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ ดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดาหรือพิมพดีดไฟฟา หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการเลขานุการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพขอความจับเวลา งานขั้นผลิตรูปแบบตาง
ๆ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษด ว ยเครื่ อ งพิ ม พ ดีด ธรรมดาหรื อเครื่ อ งพิ ม พ ดี ดไฟฟ า หรื อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร
3203 – 2003

การใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ
(Computer Packages in Secretarial work)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ
3. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานดวยโปรแกรมชุดสํานักงาน
2. เลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับลักษณะงานในสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมชุดสํานักงานไปประยุกตใชใ นงานเลขานุการ ประเภท
งานพิมพ งานคํานวณ และงานนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
3203 – 2004

เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology for secretaries)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในสํานักงาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในงานเลขานุการ
2. สืบคนดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. รับสงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําสารสนเทศไปประยุกตใชในงานเลขานุก าร การสืบคนโดยระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต การรับ – สงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3203 – 2005

การบริหารงานเอกสาร
(Documentation Administration)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารวงจรเอกสาร
2. มีทักษะในการบริหารวงจรเอกสาร
3. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในงานเอกสาร
4. มีจริยธรรมในการนําขอมูลมาใช
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรเอกสาร
2. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในงานเอกสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวงจรเอกสาร ปฏิบัติกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร
วงจรเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารงานเอกสาร
3203 – 2006

การพัฒนางานสํานักงาน
(Office Systema Development)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจในการจัดระบบและปรับปรุงงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน
3. มีกิจนิสัยทีดีในการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการเลขานุการ

207
มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาระบบงานในสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบสํานักงาน การปรับปรุงระบบสํานักงาน ขอดี – ขอเสีย
ของการปรั บ ปรุ ง ระบบสํ า นั ก งาน บุ ค ลากรในสํ า นั ก งาน การจั ด สํ า นั ก งานจํ า ลอง ฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน
สํานักงานเพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงาน
3203 – 2007

เทคนิคการบันทึกและถอดขอความ
(Recording and Transcription Techniques)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ
2. ประยุกตงานถอดขอความเปนงานขั้นผลิต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ
2. ผลิตงานในรูปแบบตาง ๆ จากการบันทึกและถอดขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาเทคนิคการบันทึกและถอดขอความโดยการใชเครื่องบันทึกและ
ถอดขอความ และชุดปฏิบัติการเลขานุการ นําขอมูลที่ถอดมาพิมพงานขั้นผลิตในรูปแบบตาง ๆ
3203 – 2008

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
(Vocational workshop)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจในการจัดทําโครงการ
2. มีความเขาใจในระบวนการจัดสัมมนาและการติดตอสื่อสาร
3. มีทักษะในการจัดการสัมมนา
4. มีทศั นคติทด่ี ตี อ งานอาชีพ
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําโครงการ
2. จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานตามโครงการที่กําหนด อภิปรายกรณีศึกษา ปญหาตาง ๆ ในงาน
เลขานุ ก าร วิ เ คราะห ป ญ หาและแนวทางแก ไ ข การจั ด สั ม มนา การฟ ง บรรยายจากวิ ท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเลขานุการและสาขาอื่น ๆ กําหนดหัวขอเพื่อการศึกษา คนควา และการเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
3212 – 2107

ภาษาอังกฤษเพื่อการเลขานุการ
(English for Secretarial Practice)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
3. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ในงานเลขานุการ
2. เขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจและทางสังคม
3. สนทนาและบันทึกขอความทางโทรทัศน
4. อานเอกสารทางธุรการและสรุปสาระสําคัญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษาที่ ใ ช ใ นงานเลขานุ ก าร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนา
เกี่ยวกับการตอนรับแขก การนัดหมาย การพูดโทรศัพท ฝกการเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ ทั้งทาง
ธุรกิจและทางสังคม การบันทึกขอความทางโทรศัพท การจดบันทึกการประชุม การสรุปใจความสําคัญ
ของเอกสารธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
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3203 – 2009

การผลิตเอกสาร
(Document Production)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
2. นําเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมมาประยุกตใชในการผลิตเอกสารในรูป แบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการผลิตเอกสาร การใชเทคโนโลยีในการผลิตเอกสารชนิดตาง ๆ
การทํา แผนพั บ จุล สาร ใบปลิว การวางรู ป แบบขอความในเลม การออกแบบหน าปกและหลั ง ปก
วิธกี ารจัดเขาเลมชนิดตาง ๆ อยางสมบูรณ
3203 – 2010

พิมพดีดขั้นผลิตดวยคอมพิวเตอร
(Word Processing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการพิมพงานขั้นผลิต
2. มีทักษะในการพิมพงานขั้นผลิต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. พิมพงานขัน้ ผลิตดวยคอมพิวเตอร
2. พัฒนางานขัน้ ผลิตดวยคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการพิมพงานขั้นผลิตประเภทตางๆ ที่มากขึ้น
การ
พิมพงานจากราง การวางแบบฟอรม การออกแบบเอกสารขั้นผลิต ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
ดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร
หลักสูตร ปวส. 2546
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3203 – 2011

การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation Operations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับสํานักงานอัตโนมัติ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใชเครื่องปฏิบัติงานสํานักงานสมัยใหม
3. มีกิจนิสัยและคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมปฏิบัติงาน
2. เลือกใชเครื่องใชสํานักงานสมัยใหมเหมาะสมกับงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสํานั กงานอัตโนมัติ สวนประกอบ
ประโยชน ข อดี – ข อเสี ย ของสํานัก งานอัตโนมัติ ตลอดจนฝ ก การใช เครื่ องปฏิบั ติงานสํา นั กงาน
สมัยใหมชนิดตาง ๆ ศึกษาบทบาทของคอมพิวเตอรในสํานักงานสมัยใหม กําหนด หัวขอกรณีศึกษา
ตาง ๆ แลวนําเสนอขอมูลดวยเครื่องใชสํานักงานสมัยใหม
3203 – 2012

เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personal Development for Secretaries)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทักษะในการแสดงออกแตละสถานการณ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการเปนเลขานุการที่ดี บุคลิกภาพดี
มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2. แสดงออกถึงบุคลิกภาพการเปนเลขานุการ

คําอธิบายรายวิชา
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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

การสือ่ สารธุรกิจไทย
(Thai Business Communication)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการติดตอสื่อสารและการใชอุปกรณสื่อสาร
2. มีทักษะในการติดตอสื่อสาร และการราง – โตตอบจดหมาย
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การติดตอสือ่ สาร
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติการในการติดตอสื่อสาร
2. ใชเครือ่ งมือในการติดตอสือ่ สาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร ความสํ า คัญและหลั กการสื่อสารที่ ดี ประเภทของการ
สื่ อ สาร วิ ธี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแต ล ะประเภทและการบํ า รุ ง รั ก ษา การใช สํ า นวนในการพู ด
ติดตอสือ่ สาร วิธีการใชสํานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ การรางและโตตอบจดหมาย
การบั น ทึ ก ข อ ความ การสรุ ป ย อ เรื่ อ ง การสร า งแบบฟอร ม เอกสารในการติ ด ต อ สื่ อ สาร และการ
ใหบริการในงานตาง ๆ
3203 – 2014

เทคนิคการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Technic of Practical Training)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจขัน้ ตอนการฝกอบรม
2. มีทักษะในการจัดฝกอบรม
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. มีกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดฝกอบรมประเภทตาง ๆ
2. ปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนกอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและสิ้นสุดการฝก

อบรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจความตองการ การเขียนโครงการฝกอบรม ประเภทของการ
ฝกอบรม ขั้นตอนในการฝกอบรม เทคนิคและวิธีการฝกอบรม อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน
สํา หรั บการฝก อบรม หน า ที่ และความรั บผิ ด ชอบของผู ดํา เนิ น การฝ ก อบรม
เริ่ ม ตั้ งแต ก อนการ
ฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและสิ้นสุดการฝกอบรม
3212 – 2006

ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
(English for Office Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานสํานัก งาน
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 และขัน้ ตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการเลขานุการ

213
3204 – 2301

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ
2. มีความสามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงาน
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ
4. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ
2. สามารถนําโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติมาประยุกตใชในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่และความสัมพันธของการจัดการสํานั กงานกับโครงสรางของ
องคกรธุรกิจ ทําหนาที่และประโยชนของสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีของสํานักงานอัตโนมัติ การ
ประมวลผลสารสนเทศตาง ๆ องคประกอบและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในสํานักงานอัตโนมัติ การเลือกซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ชกบั ระบบสํานักงานอัต โนมัติ
3207 – 2009

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Evaluation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
2. มีความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการนําวิธีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. บอกขั้นตอนและเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. นําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานในองคการ
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการ
กระบวนการ และเทคนิควิธีการประเมินผล การสรางรูปแบบ ระบบและวิธีการในการประเมินผล การ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน และปญหาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในองคการ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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3204 – 2001

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจไดอยางเหมาะสม
3. มีความรูค วามเขาใจตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสือ่ สารขอมูล
4. เห็นคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศตองานธุรกิจและสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
2. ประยุกตใชโปรแกรมชุดสํานักงานไดถูกตองตามลักษณะงาน
3. สืบคนขอมูล ตลอดจนรับ – สงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในธุรกิจ ระบบเครือขายเบือ้ งตน การใชอนิ เทอรเน็ต
3204 - 2002

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
(Computer mathematics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Structure of computer Systems)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร และสวนประกอบ ตาง ๆ
ของเครือ่ ง
2. มีทกั ษะเบือ้ งตนในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง (Assembly)
3. เห็นคุณคา ความสําคัญ และบทบาทขององคประกอบคอมพิวเตอรที่มีตอการทํางานของ
เครือ่ งคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอร
2. อธิบายความสําคัญขององคประกอบหลักของคอมพิวเตอร
3. เลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร โครงสรางและการทํางานของ
CPU, ALU, Register, Memory, Port, รหัสแทนขอมูล ภาษา Assembly เบือ้ งตน
3204 – 2004

ระบบปฏิบัติการ
(Operating systems)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติ การ
2. มีความรูความเขาใจหนาที่และการทํางานของระบบปฏิบัติการ
3. มีทักษะในการใชระบบปฏิบัติการ
4. เห็นคุณคาของการใชระบบปฏิบัติการ

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญของระบบปฏิบัติการ
2. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติการใชระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทํางานและ
สว นประกอบของระบบปฏิ บัติก าร การทํางานแบบทีล ะโปรแกรม แบบพรอ มกัน หลายโปรแกรม
ระบบการแบงเวลา บทบาท หนาที่ของระบบปฏิบัติการ การจายงาน การจัดสรรหนวยประมวลผล
การบริหารและการจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับขอมูล
และการแสดงผล ระบบแฟ ม ข อ มู ล การใช ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารที่ นิ ย มกั น แพร ห ลายบนเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร
3204 - 2005

ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในความหมายและความสําคัญของฐานขอมูล
2. สามารถออกแบบระบบฐานขอมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาฐานขอมูล
4. เห็นคุณคาในการใชระบบฐานขอมูล
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธอยางงาย
2. เลือกใชโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลไดเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย องค ป ระกอบ ความสํ า คั ญ ของระบบฐานข อ มู ล
รูปแบบของฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษาฐานขอมูล การจัดระบบ
ข อ มู ล ในรู ป แบบบรรทั ด ฐาน แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล การออกแบบและการใช
ฐานขอมูล ปญหาและการควบคุมการใชระบบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

219
3204 – 2006

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
(Data Structure and Algorithms)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ
2. มีความรูค วามเขาใจในโครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยสือ่ ประเภทตา ง ๆ
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคนหาขอมูลแบบตาง ๆ
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลแฟมขอมูล
5. เห็นคุณคาของโครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสรางขอมูลประเภทตาง ๆ
2. ปฏิบัติการประมวลผลแฟมขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล ลักษณะโครงสรางขอมูลเชิงเสน ตัวแปรชุด การ
จัดการขอมูลภายในโครงสราง Array , Stack , Queue และ Linked – list เรียนรูการทํางานและการ
จัดการข อมูลภายในโครงสราง Tree และกราฟ และเทคนิ คการเก็ บขอมูลด วยอุปกรณภายนอก
หลักการและการปฏิบัติในการประมวลขอมูลบนสวนประกอบของแฟมขอมูล ประกอบดวย ระเบียน
บล็อก แฟมโครงสรางขอมูลที่จําเปนในการจัดระบบแฟมขอมูลแบบตางๆ การเรียงลําดับ แบบไบนารี
และการคนหา การสรางและการจัดการแฟมขอมูล โดยการเขาถึงแบบลําดับ แบบใชดัชนีและแบบแฮช
(Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการตาง ๆ รวมถึงการประยุกตใชงานเขาดวยกันเพื่อความ
เหมาะสมกับงาน
3204 - 2007

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(Program Design and Development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามสามารถวิเคราะหปญ
 หาและกําหนดขัน้ ตอนการแกปญ
 หาดว ยคอมพิวเตอร
2. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนของการออกแบบโปรแกรม
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
(C Programming)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในโครงสรางและไวยากรณของภาษาซี
2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาซี
3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีจัดการแฟมขอมูล
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของโปรแกรมภาษาซี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมประยุกตถูกตองตามโครงสรางของภาษาซี
2. สามารถทดสอบและแกไขการทํางานของโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลั กษณะทั่ วไปและ
ลัก ษณะจํ า เพาะของภาษาซี ลั กษณะที่ แตกต า งจากภาษาอื่ น หลัก การของภาษาซี องค ประกอบและ
โครงสรางของโปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดําเนินการนิพจน วิธีการและคําสั่งตาง ๆ ในการเขียน
โปรแกรมภาษาซี การสรางและเรียกใชฟงกชั่น การสรางไฟล การเขาถึงไฟลและการประยุกตใชงาน
3204 - 2009

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(System analysis and design)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
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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
(Data Communication and network)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายคอมพิว เตอร
2. สามารถใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. เห็นคุณคาในเรื่องการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. อธิบายความสําคัญของการสื่อสารและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ปฏิบัติการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานของการสื่ อ สารข อ มู ล และเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
องคประกอบของการสือ่ สารขอมูล ตัวกลางและอุปกรณ มาตรฐานการสื่อสารขอมูล ชนิดของสัญญาณ
และวิธีการสงสัญญาณขอมูล สื่อและอุปกรณที่ใชในการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย โครงสรางของ
เครือขายคอมพิวเตอร โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือขายกับอินเตอรเน็ต บริการตาง ๆ บน
อินเตอรเน็ต ตัวอยางของเครือขายและประโยชนของเครือขายแตละประเภท
หลักสูตร ปวส. 2546
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3204 - 2011

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
(Internet Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจระบบการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ต
2. มีทักษะในการใชระบบอินเทอรเน็ต
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของเทคโนโลยีอนิ เทอรเน็ตตอการปฏิบตั งิ านธุรกิจและสังคม
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)
ปฏิบตั กิ ารใชอนิ เทอรเน็ต
3204 - 2012

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management information systems)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. มีความสามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะหออกแบบ ตลอดจน
นําไปใชพัฒนางานองคกร
3. เห็นคุณคาความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะหระบบสารสนเทศ
2. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. นําระบบสารสนเทศไปใชกับงานในอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของขอมูลและสารสนเทศ ความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศกับองคกรธุรกิจ โครงสรางการบริหารในองคกรธุรกิจ ระดับการใชสารสนเทศใน
องค ก ารธุรกิ จ ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจ ระบบผู เชี่ ย วชาญ ระบบป ญญาประดิษ ฐ
เบือ้ งตน
3204 - 2013

โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Business Computing Design Project)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรธุ รกิจ
2. มีทักษะในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของการประยุกตหลักวิชาการมาใชในการพัฒนาซอฟตแวร
4. เห็นคุณคาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานขนาดเล็ก
2. สามารถสรางซอฟตแวรขนาดเล็ก
3. สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต
การกําหนดหัวขอ โครงงาน การวิเคราะหและออกแบบระบบ การจัดทําซอฟตแวร
การตรวจสอบ
และทดสอบระบบ และการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน
3204 – 2014

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
(Practicum in Computer Hardware Assembly)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับสวนประกอบของเครือ่ งคอมพิวเตอร
2. มีความสามารถในการตอเชื่อมอุปกรณตอ พวงแตละชนิดของเครือ่ งคอมพิวเตอร
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สามารถประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (Peripheral)
2. สามารถเลือกอุปกรณที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใชในปจจุบัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร การนําอุปกรณ แตละ
ชนิดมาประกอบเปนตัวเครือ่ งคอมพิวเตอร และประยุกตใชงานใหเหมาะสมกับซอฟตแวรปจจุบัน

คําอธิบายรายวิชา
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วิชาชีพสาขางานการพัฒนาโปรแกรม
3204 - 2101

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
(Java Programming)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3. เห็นคุณคาของภาษาจาวาตองานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาจาวา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทบาทของเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ
ในปจจุบัน โครงสรางและไวยากรณของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา คําสั่งภาษาจาวา เครื่องมือชวย
เขียนโปรแกรมภาษาจาวา และปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสําหรับงานธุรกิจ
3204 - 2102

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
(Pascal Programming)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางโปรแกรมภาษาปาสคาล
2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3. เห็นคุณคาความสําคัญของภาษาปาสคาลตองานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หา 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 เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจพืน้ ฐานของภาษาโคบอล
2. มีความรูค วามเขาใจโครงสรางของภาษาโคบอล
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่งและกฎเกณฑตาง ๆ ในภาษาโคบอล
4. มีความรูความสามารถในการประยุกตใชงานประมวลผลขอมูลเชิงธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมประยุกตถูกตองตามโครงสรางของภาษาโคบอล
2. เขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาโคบอล
3. ทดสอบและแกไขการทํางานของโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย การเขียนชุดคําสั่งและการแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอร
ดวยภาษาโคบอล หลักการตาง ๆ ของวิธีการเขียนโปรแกรม ความรูท่ัวไป หลักการภาษาโคบอล
สวนประกอบและโครงสรางของภาษาโคบอล การออกแบบโปรแกรมโครงสราง
การแกไข
ขอผิดพลาด การทดสอบความถูกตองของโปรแกรมและเทคนิคการจัดการแฟมขอมูลในโปรแกรมภาษา
โคบอล และปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจดวยภาษาโคบอล
3204 - 2104

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
(Database management programming)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานขอมูล
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูล
3. เห็นคุณคาความสําคัญของฐานขอมูลในงานตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล
2. เลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ
3. เขียนโปรแกรมฐานขอมูลในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล การจัดเก็บขอมูล รูปแบบของ
โปรแกรมโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมดานฐานขอมูล คําสั่งตาง ๆ ในโปรแกรมดาน
ฐานขอมูล ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลภาษาใดภาษาหนึ่งในงานธุรกิจ
3204 - 2105

การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
(Software Development by Packages)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ พัฒนาซอฟตแวร
2. มีทกั ษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ การพัฒนาซอฟตแวร
3. ตระหนักในบทบาทของโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขัน้ ตอนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางซอฟตแวร เพื่อใชในงานธุรกิจ โดยใชโปรแกรมหรือ
เครื่องมือชวยสราง เชน Visual Basic, Visual C++, Delphi หรือโปรแกรมอื่นที่เหมาะสม
การ
Compile โปรแกรม การสรางตัวติดตัง้ ซอฟตแวร (Setup , Install , Autorun)
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วิชาชีพสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
3204 - 2201

การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML
(Webpage development by HTML)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML
2. มีทักษะในการเขียนภาษา HTML
3. เห็นคุณคาของภาษา HTML ในการพัฒนาเว็บเพจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการของภาษา 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
(Webpage development packages)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ
2. สามารถพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ

คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถออกแบบเว็บเพจ
2. สามารถเลือกใชซอฟตแวรที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ
3. สามารถสรางและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็ บเพจ 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
(Principles of Webpage design)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ
2. มีความสามารถในการออกแบบเว็บเพจอยางงาย
3. เห็นคุณคาความสําคัญของหลักการออกแบบเว็บเพจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถวางแผนการออกแบบเว็บเพจ
2. สามารถสรางและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ ตั้งแตระดับ 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
(Advanced webpage development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
2. มีทักษะในการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
3. เห็นคุณคา ความสําคัญ ในบทบาทของเว็บเพจที่มีคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการใชโปรแกรมพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
2. สามรถปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจใหมีความสามารถที่สูงขึ้ น 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
(E-Commerce system Development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ
2. มีความรูความสามารถในการวางแผนและการจัดทําการคา การประชาสัมพันธรานคาและ
การขายสินคาบนอินเทอรเน็ต
3. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถปฏิบัติวางแผนและจัดการคาขายบนอินเทอรเน็ต
2. เพือ่ ใหเห็นคุณคา ความสําคัญ ระบบการคาขายบนอินเทอรเน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจั ดทําเว็บเพจ ในการติดตั้ง
รานคา และการวางแผนการทําการคาบนอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูล การเผยแพรขอมูลและการ
ประชาสัมพันธธุรกิจการคา การสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิ
เล็กทอนิกส จรรยาบรรณสําหรับการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
3204 - 2206

การใชโปรแกรมกราฟฟกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ
(Graphics software for webpage development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
หรือโปรแกรมอืน่ ทีเ่ หมาะสม การบรรจุภาพกราฟกลงในเว็บเพจ
3204 - 2207

การบริหารเว็บไซต
(Website management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต
2. มีทักษะในการวางแผนจัดทําเว็บไซต
3. เห็นคุณคาในการบริหารเว็บไซตอยางมีจริยธรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการบริหารเว็บไซต
2. สามารถดําเนินการจัดตัง้ เว็บไซต
3. สามารถประชาสัมพันธเว็บไซต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารเว็บไซต การวางแผนจัดทําเว็ บไซต ปจจั ย
ความสําเร็จบนเว็บไซต การจดทะเบียน Domain Name การขอพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เว็บไซต การ Upload เว็บไซต
ดวยโปรแกรมถายขอมูล เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต การวิเคราะหสถิติเยี่ยมชมเว็บไซต การ
วิเคราะหพฤติกรรมการใชอนิ เทอรเน็ต
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

233

วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
3204 - 2301

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(Office automation)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ
2. มีความสามารถใชงานอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ
4. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ
2. สามารถนําโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติมาประยุกตใชในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่และความสัมพันธของการจัดการสํานั กงานกับโครงสรางของ
องคกรธุรกิจ หนาที่และประโยชนของสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีของสํานักงานอัตโนมัติ การ
ประมวลผลสารสนเทศตาง ๆ องคประกอบและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในสํานักงานอัตโนมัติ การเลือกซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ชกบั ระบบสํานักงานอัต โนมัติ
3204 - 2302

การสื่อสารขอมูลในสํานักงาน
(Office data communication)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือขายเฉพาะที่ (LAN)
2. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย
3. มีจริยธรรมในการสือ่ สารขอมูลผานระบบเครือขาย
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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 หรืออืน่ ๆ
3204 - 2303

โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานบัญชี
(Software Package For Accounting)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบเงินเดือน
รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ วิเคราะหงบการเงิน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชีที่
นิยมใชในธุรกิจ
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3204 – 2304

การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
(Desktop Publishing)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
2. มีความสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการผลิตสือ่ สิง่ พิมพดว ยคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถเลือกใชโปรแกรมที่สอดคลองกับลักษณะสื่อสิ่งพิมพ
2. สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร การใชอุปกรณที่
เกี่ยวของ การใชโปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ การใชโปรแกรมจัดหนาสิ่งพิมพ การออกแบบหนา สิ่งพิมพ
การทําพาดหัวขอ การจัดคอลัมน และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ
3204 - 2305

การใชโปรแกรมเพือ่ งานเอกสาร
(Word processing software usage )

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางรูปแบบเอกสาร
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางฟอรมจดหมายทางธุรกิจ
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานเอกสาร
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถสรางจดหมายธุรกิจ
2. สามารถสรางแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในองคกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรูปแบบการพิมพรายงาน หนังสือราชการ การจัดรูปแบบของ
จดหมายแตละชนิดไดอยางถูกตอง และสามาถนําไปประยุกตใชในงานดานเอกสารได
หลักสูตร ปวส. 2546
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3204 - 2306

การใชโปรแกรมเพือ่ งานคํานวณ
(Spreadsheet Software Usage)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณดวยโปรแกรม Spreadsheet
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชฟงกชั่นและสูตรทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรม
Spreadsheet
มาตรฐานรายวิชา
สามารถประยุกตใชงานดานการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณโดยใช สูตร และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร การใช
ฟงกชั่นในการคํานวณ การสรางงานดานการคํานวณ และการประยุกตใชกับงานในธุรกิจได
3204 - 2307

การใชโปรแกรมนําเสนอและสือ่ ประสมในงานธุรกิจ
(Business data and Multimedia presentation )

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูล
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบการนําเสนอ
3. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล
2. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ บทบาทและความสํ า คั ญ ของการนํ า เสนอข อ มู ล หลั ก การ
ออกแบบการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจดวยโปรแกรมนําเสนอขอมูล การตกแตงงานนําเสนอ
ขอมูล
ดวยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสําเสนอขอมูลขององคกร การใชเทคนิคในการ นําเสนอ
ขอมูล

คําอธิบายรายวิชา
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3204 – 2308

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร
(Document Management Technology)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
โปรแกรมอืน่ ทีเ่ หมาะสม

หลักสูตร ปวส. 2546
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วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรกราฟก
3204 - 2401

หลักการและการปฏิบตั ิงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
(Principle and Practice in computer graphic)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก
3204 - 2402

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกแอนนิเมชั่น
(Practice in Graphic Animation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว
2. มีทกั ษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางกราฟกและเคลือ่ นไหว
3. เห็นคุณคาความสําคัญของงานกราฟกเคลื่อนไหว
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว
2. สามารถสรางกราฟกเคลือ่ นไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
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3. สามารถสรางภาพยนตรขนาดสัน้ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว การจัดองคป ระกอบภาพ
ปฏิบตั กิ ารสรางกราฟกเคลือ่ นไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสรางภาพยนตรแบบ
กราฟกเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงในภาพยนตร
3204 - 2403

การใชโปรแกรมสือ่ ประสม
(Using Package for Multimedia)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบสื่อประสม
2. มีความสามารถเขียนลําดับภาพในการทํางาน (Story Board) เพื่อสรางสื่อประสม
3. สามารถสรางซอฟตแวรดว ยโปรแกรมสําเร็จรูปผลิตสือ่ ประสม
4. เห็นคุณคาของระบบสื่อประสมในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการของระบบสื่อประสม
2. สามารถสรางซอฟตแวรสอ่ื ประสมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของระบบสื่อประสม บทบาทของระบบสื่อ
ประสมตองานธุรกิจ หลักการออกแบบซอฟตแวรสอ่ื ประสม ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสราง
ซอฟตแวรสื่อประสม
3204 – 2404

หลักการคอมพิวเตอรกราฟก
(Principle of Computer Graphics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอรกราฟก
2. มีความรูค วามเขาใจในหลักการประมวลผลกราฟก
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอรกราฟก
2. อธิบายหลักการประมวลผลกราฟก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษามโนทัศนบนโครงสรางกราฟกในคอมพิวเตอร โดยสรางขอมูลบนคอมพิวเตอรกราฟก
ประเภทของกราฟก หลักการสรางภาพ การจัดเก็บ การเคลื่อนที่ การหมุนภาพ
คุณสมบัติของ
โปรแกรมดานกราฟก
3204 – 2405

การใชโปรแกรมกราฟก 2 มิติ
(Two Dimension Graphic Package Usage)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 มิติ
(Three Dimension Graphic Package Usage)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกราฟก 3 มิติ
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟก 3 มิติ
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
4. อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟก 3 มิติ
5. ปฏิบัติการใชโปรแกรมกราฟก 3 มิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟก 3 มิติ การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟก 3 มิติ ในรูปแบบตาง ๆ

หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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3205 – 2001

สถาบันการเงิน
(Financial Institution)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
2. สามารถหาแหลงออมเงิน กูเงินลงทุนทางการเงินไดถูกตอง
3. นําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงสรางตลาดการเงิน
2. บอกลักษณะเฉพาะของสถาบันการเงิน
3. เลือกใชบริการทางการเงินของสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งอยางนอ ย การฝากเงิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหวางประเทศใน
ระบบและนอกระบบที่เปนธนาคาร มิใชธนาคาร และสถาบันการเงินในระดับชุมชน บทบาทของสถาบัน
การเงินที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม
3205 – 2002

การเงินการธนาคาร
(Financial Banking)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หนาที่และลักษณะที่ดีของการเงิน
2. ทราบหนาที่ ความสําคัญ และบทบาทของธนาคารกลางที่มีตอระบบเศรษฐกิจในฐานะเปน
สถาบันที่ควบคุม ดูแล กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินทั้งระบบ
3. ทราบหน า ที่ การดํ า เนิ น งาน และบทบาทของธนาคารพาณิ ช ย ที่ มี ต อ ระบบเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะเรื่องการสรางและทําลายเงินฝาก
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกที่มาของการใชเงิน หนาทีข่ องการเงิน และลักษณะที่ดีของการเงิน
2. อธิบายถึงบทบาทของธนาคารกลาง
3. อธิบายหนาที่ การดําเนินงาน และบทบาทของธนาคารพาณิชย
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
วิวฒ
ั นาการของเงิน ความหมาย ลักษณะที่ดี หนาที่และความสําคัญของเงิน มาตรฐาน เงินตรา
เครดิตและเครื่องมือเครดิต ภาวะการเงิน ทฤษฎีปริมาณเงิน ความเปนมา หนาที่ และ บทบาทของ
ธนาคารกลาง ธนาคารกลางที่ สํ า คั ญ ของโลก ความเปนมา หนาที่ การดําเนิน งาน และบทบาทของ
ธนาคารพาณิชย การสรางและทําลายเงินฝาก จรรยาวิชาชีพนักการเงิน และ
นักการธนาคาร
3205 – 2003

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายในการบริหารการเงิน
2. เกิดความรูในหลักการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน การ
จัดสรรเงินทุน นโยบายเงินปนผล
3. เกิดความรูในการใชเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารเงิ นทุน การวางแผน
ทางการเงิน และการวิเคราะหทางการเงิน
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถบอกเปาหมายในการบริหารการเงิน
2. สามารถบอกหลักการในการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และนโยบายเงินปนผล
3. สามารถบอกเครื่ อ งมื อ ในการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทางการเงิ น ของการใช
อัตราสวน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเงินตอธุรกิจ การจัดหารเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การวางแผน
กําไร การจัดทํ างบประมาณเงินสดและการควบคุมทางการเงิน วิธีจัดสรรเงินทุนตาง ๆ การพิจารณา
โครงการลงทุน คาของทุน นโยบายเงินปนผลและการตัดสินใจ การประเมินคาของธุรกิจเพื่อการรวม
กิจการและการเลิกกิจการ
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3205 – 2004

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
(Financial Report Analysis)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในหลักและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน
2. สามารถจัดทํารายงานกการวิเคราะหงบการเงินตามวัตถุประสงคตาง ๆ
3. วิเคราะหฐานะทางการเงินในกิจการของตนเอง และกิจการอื่น ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน
2. วิเคราะหงบการเงินโดยใชวธิ กี ารตาง ๆ และแปลความหมายไดถูกตอง
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามวัตถุประสงคตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การวิ เ คราะห ง บการเงิ น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ง บการเงิ น โดยใช
อัตราสวน (Ratios) แนวโนม (Trend) และการยอสวนตามแนวดิ่ง (Common – size) การศึกษาโครงสราง
ทางการเงิน การทํารายงานการวิเคราะหงบการเงินเสนอตามวัตถุประสงคตาง ๆ
3205 – 2005

หลักการลงทุน
(Principles of Investment)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในหลักการลงทุน
2. เกิดทักษะในการเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดจากทางเลือกตาง ๆ
3. คาดคะเนผลตอบแทนจากการลงทุนได
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความแตกตางระหวางหลักทรัพยรัฐบาล กับหลักทรัพยธุรกิจชนิดตาง ๆ
2. คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน และเลือกโครงการลงทุนที่ใหประโยชนสูงสุด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ติเ กี่ ยวกั บ ความหมายของการลงทุ น ประเภทของการลงทุ น หลั ก เกณฑ แ ละ
นโยบายการลงทุน การลงทุนกับการเก็งกําไร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาล หลักทรัพยธุรกิจ การประเมินราคาของหลักทรัพย การคํานวณหาอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน การพยากรณ ผลตอบแทนจากการลงทุน
3205 – 2006

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน
(Computer Packages in Finance)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Seminar in Financial & Banking)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูทางทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษามาบูรณาการ ใหวิเคราะหเพื่อแกปญหาทางการเงิน
2. เขาใจสภาพและขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาทางการเงินในปจจุบัน โดยนําขอมูลเหลานั้นมา
อภิปรายหาขอสรุปเสนอแนวทางแกไข
3. ตระหนักถึงความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของจรรยาวิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
สามารถนําหลักทฤษฎีทางการเงินมาอภิปราย และหาขอสรุปรวมกันบนฐานของ เหตุผลและ
แกปญหาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอเท็จจริง สภาพและปญหาทางการเงินตาง ๆ ในสภาวะการณปจจุบัน
โดยนําความรูท างการเงินทัง้ หมดมาใชในการอภิปราย ปญหา เพื่อหาแนวทางแกไข โดยจัดใหมี
- การใชกรณีศึกษา
- การเชิญผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเงินมาบรรยาย
- การอภิปรายรวมกัน
3200 – 1006

การบัญชีการเงิน
(Financial Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หนี้สิน
หมุนเวียน และสวนของเจาของ
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. บั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การให บ ริ ก าร พาณิ ช ยกรรม และกิ จ การ
อุตสาหกรรม
2. บันทึ กบั ญชีเกี่ย วกับ เงิ นสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิ นรับ – จา ยสิ นคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เจาหนีก้ ารคา 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 ตั๋วเงินรับ – จาย สินคา ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ การบัญชีอุตสาหกรรม และระบบ
ใบสําคัญ
3201 – 2017

การบัญชีการธนาคาร
(Bank Accounting)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 หนี้สิ้น ทุน รายไดตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ วิธีการ
บัญชีของสํานักงานใหญและสาขา การปดบัญชีและการจัดทํารายงาน การเงิน
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วิชาชีพสาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน
3205 – 2101

การดําเนินงานธนาคารพาณิชย
(Bank Operation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับโครงสรา ง การจัดองค การและการดําเนินงานของธนาคาร
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
(Security Business and Stock Exchange Market)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของตลาดหลักทรัพย ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย
2. มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คําอธิบายรายวิชา
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3. มีความเขาใจบทบาทของตลาดหลักทรัพยที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายลักษณะและประเภทของหลักทรัพย
2. แสดงวิธีปฏิบัติการซื้อขายตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพย บทบาทของตลาดหลักทรัพยที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3205 – 2103

การคลังสาธารณะ
(Public Finance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการคลังสาธารณะ โครงสรางของการคลัง
2. เขาใจเรื่องการกอหนี้สาธารณะ และผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกโครงสรางของการคลังได
2. อธิบายไดวารัฐมีรายไดจากอะไร และตองใชจายอะไรบาง
3. อธิบายเหตุผลที่รัฐตองกอหนี้ได และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน
อยางไร
คําอธิบายรายวิชา
เกี่ยวกับหลักการคลังสาธารณะ โครงสรางรายรับของรัฐบาล ภาษีอากร การกอหนี้สาธารณะ
การจัดทํางบประมาณรายจายของรัฐบาล ผลกระทบของการใชนโยบายการคลังที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
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3205 – 2104

การเงินเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ
(International Trade Finance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูใ นเรื่องขัน้ ตอนการคาระหวางประเทศ
2. มีความรูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและวิธีการซื้อขาย
3. มีความเขาใจเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความสําคัญของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราทีด่ ตี อ การคาระหวางประเทศ
2. สามารถคํานวณอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการคาระวางประเทศ ขั้นตอนการสั่งสินคาเขา การสงสินคาออก
การบริการของธนาคารเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ การ
บริหารสินเชือ่ เพือ่ การสงออก สกุลเงินตราตาง ๆ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอฐานะของเงินตราตางประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราตางประเทศ อัตราซื้อและขาย เงินตราของธนาคาร การปองกันการ
เสีย่ งดวยวิธกี ารซือ้ หรือขายเงินตราตางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ
3205 – 2105

การบริหารการเงิน
(Financial Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในโครงสรางทางการเงิน นโยบายการเงินของธุรกิจ
2. จัดทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน
3. สามารถจัดหาละจัดสรรเงินทุนภายใตภาวะความไมแนนอน
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและแปลความหมายโครงสรางทางการเงิน
2. อธิบายเรือ่ งนโยบายการเงินของธุรกิจ
3. ทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน โครงสรางทางการเงิน ทางเลือกในการ
จัดหา และจัดสรรเงินทุนภายใตภาวะความไมแนนอน นโยบายการเงินตาง ๆ อันมีผลตอการตัดสินใจใน
การบริหารการเงิน
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วิชาชีพสาขางานการเงินเพื่ออาชีพอิสระ
3205 – 2201

การสรางสรรคสนิ คาและบริการใหม
(New Product Development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจผูบ ริโภค
2. มีความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการใหม
มาตรฐานรายวิชา
ผลิตสินคา – บริการใหม ไดตรงตามความตองการของผูบ ริโภคและจําหนายได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบ ริโภค มูลเหตุจูงใจในการซื้อ ทฤษฎีของ Maslow (ลําดับความตองการของมนุษย) จิตวิทยาใน
การโนมนาวจูงใจผูบ ริโภค วิธีคิดอยางสรางสรรค ฝกการคิดอยางสรางสรรค คิดและผลิตสินคา – บริการ
ใหมไดตรงตามความตองการของผูบ ริโภค
3205 – 2202

กรจัดการการเงินธุรกิจขนาดยอม
(SMEs Financial Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และวิเคราะหฐานะการเงินของธุรกิจ
ขนาดยอม
2. สามารถวางแผน การจัดหาและการใชเงินทุนระยะเวลาตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรายงานการเงินของธุรกิจขนาดยอมได
2. บอกแหลงเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวไดจากที่ใด

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหรายงานการเงินของธุรกิจขนาดยอม การเคลื่อนไหวของ
เงินสด การเคลื่อนไหวของเงินทุน การจัดหาแหลงเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จาก
สถาบันการเงินที่สนับสนุนธุรกิจขนาดยอมโดยเฉพาะ และอื่นๆ การสราง
พันธมิตรธุรกิจ
3205 – 2104 การเงินเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ
3 (3)
(International Trade Finance)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูใ นเรื่องขัน้ ตอนการคาระหวางประเทศ
2. มีความรูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและวิธีการซื้อขาย
3. มีความเขาใจเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
3. บอกความสําคัญของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราทีด่ ตี อ การคาระหวางประเทศ
4. สามารถคํานวณอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการคาระหวางประเทศ ขั้นตอนการสั่งสินคา การสงสินคาออก
การบริการของธนาคารเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ การ
บริหารสินเชือ่ เพือ่ การสงออก สกุลเงินตราตาง ๆ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอฐานะของเงินตราตางประเทศ
อัตราแลกเปลีย่ นและตลาดเงินตราตางประเทศ อัตราซือ้ และขายเงินตราของธนาคาร การปองกันการเสี่ยง
ดวยวิธีการซือ้ หรือขายเงินตราตางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ
3200 – 1005

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5. มีจติ สํานึกและจรรยาบรรณในการนําหลักการตลาดไปใชในวิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด
2. วิเคราะหจดุ ออน 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
(Taxation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ ที่มีการจัดเก็บ
2. มีความรูวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอภาษีที่ตองทํา และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตามแบบที่
กําหนดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่น ๆ การ
นําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ โดยเนนการปฏิบตั เิ ปนหลัก และความรับผิดชอบทางอาญากฎหมาย

คําอธิบายรายวิชา
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3206 – 2001

การคาระหวางประเทศ
(International Trade)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางการคาระหวางประเทศ
2. ทราบถึงวิธีการดําเนินงานทางการคา ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศเพื่อ
เปนพืน้ ฐานในงานการคาระหวางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหรือชี้แจงทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
2. สามารถดําเนินงานการคาระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคา การกีดกันทางการคา
และ
มาตรฐานทางการคาระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและกรณีศึกษา ความตกลงพหุภาคี การ
วิเคราะหดุลการชําระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ เหตุผลและความสําคัญของการลงทุนระหวาง
ประเทศ
3206 – 2002

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
(International Economics)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร
2. มีความรูในทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สามารถนําไปประยุกตใชในธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งจะมีผลตอธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายทฤษฎีพื้นฐานการคาระหวางประเทศ
2. อธิบายทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหวางประเทศ
3. บอกความสัมพันธของเศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายการกีดกันทางการคาลงทุนและผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
นโยบายการลงทุนระหวางประเทศ ดุลการคากับดุลการชําระเงิน สถาบันและโครงสรางของระบบ
การค า และการเงิ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ การค า และการเงิ น ระหว า งประเทศ ความสัม พั น ธท าง
เศรษฐกิจกับการคาและการเงินระหวางประเทศที่กําลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแลว การวิเคราะห
โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
3206 – 2003

การตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับการตลาดระหวางประเทศ
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญการตลาดระหวางประเทศ
2. กําหนดนโยบายทางการตลาด และวางกลยุทธทางการตลาดระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ความสําคั ญของตลาดระหว างประเทศ สภาพแวดลอมและป จจัยที่ มี
ผลกระทบตอการตลาด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดกลยุทธและนโยบายตาง ๆ ในตลาด
ระหวางประเทศ กลยุทธการเขาตลาดตางประเทศ กลยุทธทางการตลาดโดยสวนผสมทางการตลาดของ
บริษัทขามชาติ วิธีการควบคุมและแกไขปญหาทางการตลาด

3206 – 2004

การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
(International Finance and Banking)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามเข า ใจในระบบเงิ น ตราระหว า งประเทศ การกํ า หนดอัต ราแลกเปลี่ ย น ตลอดจน
บทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ
2. นําความรูไปประยุกตใชในธุรกิจและชีวิตประจําวัน
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายระบบการเงินของแตละประเทศที่เปนคูคาของไทย
2. อธิบายถึงอัตราการแลกเปลีย่ นเงินตรา รวมถึงสถาบันทางการเงินระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเงินตราระหวางประเทศ ระบบการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ความสําคัญ
ของทองและเงินสกุลตาง ๆ กลไกการชําระเงินระหวางประเทศ การดําเนินงานนโยบายและบทบาทของ
สถาบั นการเงิ น ระหว า งประเทศ บทบาทของธนาคารกลางตลอดจนการควบคุ ม และกํ า หนดอั ต รา
แลกเปลีย่ นและปริมาณเงินเขาออกของเงินตราตางประเทศ
3206 – 2005

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บธุ รกิ จระหว างประเทศ กระบวนการจัดการสําหรับธุ รกิจระหวาง
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

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ

261
3206 – 2006

การบัญชีระหวางประเทศและภาษีอากร
(International Account and Taxation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชีสําหรับบริษัทธุรกิจการคาระหวางประเทศ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบภาษีและการเรียกเก็บภาษีและประเทศคูคา
มาตรฐานรายวิชา
1. ตองมีความเขาใจและรอบรูร ะบบบัญชีสาํ หรับบริษทั ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
2. ตองมีความรูในระบบภาษีของประเทศคูคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการบั ญ ชี สํ า หรั บ บริ ษั ท ธุ ร กิ จ ต า งประเทศ ป ญ หาของบริ ษั ท การค า
ตางประเทศในการรวบรวมและรายงานขอมูลทางบัญชี การวิเคราะหและประเมินขอมูลทางบัญชี การ
นําขอมูลทางบัญชีเสนอตอผูบริหาร การศึกษาระบบภาษีศุลกากรของประเทศคูคา วิสัยทัศนเกี่ยวกับ
กฎเกณฑและระบบการเรียกเก็บภาษีของประเทศคูคาเหลานั้น
3206 – 2007

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
(International Business Law and Regulations)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวของกั บการคาระหวางประเทศ
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
(Seminar in International Business Management)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการคาระหวางประเทศ สามารถนําผลของการสัมมนามา
ประยุกตใชในการแกปญหาได
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดสัมมนากรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ
2. วิเคราะหประเด็นปญหาและสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดดวยวิธีตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การวิ เคราะห ก รณี ศึ ก ษาและป ญ หาต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จระหว า ง
ประเทศเผชิญอยูใ นปจจุบนั วิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนด กลยุทธ
เพื่อแกปญหา การตัดสินใจในกรณีศึกษา โดยหลักทฤษฎีมาประยุกตใชและประเด็นสําคัญทางธุรกิจ
ระหวางประเทศในปจจุบนั
3206 – 2009

การสงเสริมการตลาดตางระหวางประเทศ
(International Marketing Promotion)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
มี ค วามรู ค วามเข า ใจในสาระสํ า คั ญ บทบาท วิธีป ฏิ บั ติ กลยุ ท ธ ข องการส ง เสริ ม การตลาด
ระหวางประเทศ

คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม
2. วางกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและความสําคัญของ
การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ วิธีปฏิบัติและเทคนิคของกิจกรรมการสงเสริมการตลาดระหวาง
ประเทศ วิ ธี ก ารให ข า วสารข อ มู ล และการเชิ ญ ชวน การสั ม มนา การประชาสั ม พั น ธ การติ ด ต อ
แลกเปลี่ยนขาว สารทางการคา การจัดแสดงสินคา การจัดนิทรรศการทางการคา บริษัทโฆษณา บริษัท
ตัวแทนโฆษณา องคกรของรัฐทีท่ าํ หนาทีใ่ นการสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ
3206 – 2010

การวิจยั ธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Research)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจถึงการดําเนินการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศและตลาดระหวางประเทศ
2. เห็นความสําคัญและประโยชนของผลการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศที่มีต อธุรกิจ การคา
ระหวางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินการวิเคราะหวจิ ยั ธุรกิจระหวางประเทศ
2. นําผลของการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชกับการคาตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศและตลาดระหว างประเทศ การศึกษาเพื่อ
หาปญหามาทําการวิจัย การตั้งประเด็นการวิจัย การวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณของการดําเนินการ
คาระหวางประเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความและประเมินผลงานวิจัย
ตลอดจนการนําผลการวิจัยที่ไดมาใชในการวิเคราะหเพื่อประโยชนในการตัดสินใจบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ

หลักสูตร ปวส. 2546
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3206 – 2011

การจัดการสงออกและนําเขา
(Export – Import Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา
2. เขาใจในพิธีการทางศุลกากร รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงินคาสินคา
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการเจรจาซือ้ สินคาเพือ่ สงออกและนําเขา
2. แกปญหาและอุปสรรคในการสงออกและนํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการสงออกและนําเขา วิธีการสงออกและนําเขา การ
หาตลาดเพื่อการสงออก และตลาดในการนําสินคาเขา เทคนิคการเสนอสินคา เพื่อการสงออก เทคนิค
การจัดซื้อสินคาเพื่อนําเขา พิธีการทางศุลกากรสิทธิประโยชนในการสงออก และนําเขา เงื่อนไขและ
วิธีการชําระเงินระหวางประเทศ องคการของรัฐบาลทีใ่ หการสงเสริมและสงออกและกรณีศกึ ษา
3206 – 2012

การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจขามชาติ
(Comparative Management for International Business)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจถึงวิธีการจัดการของบริษัทขามชาติ
2. ทราบถึงกระบวนการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทขามชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เปรียบเทียบคัดแยก วัฒนธรรมกลุม การคาระหวางประเทศ
2. ดําเนินการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพกับประเทศคูคา

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ

265
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาท ความสําคัญของการจัดการวัฒนธรรมขามชาติ วัฒนธรรมเชิง
เปรี ย บเที ย บ วั ฒ นธรรมและโครงสร า งเพื่ อ การตั ด สิ น การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมองค ก าร การ
ติดตอสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา พฤติกรรมการบริการ การบริหารความขัดแยง การเจรจาตอรอง การ
ดําเนินนโยบายองคกรของแตละวัฒนธรรม นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรแบบขาม
วัฒนธรรม รวมทัง้ จริยธรรมสําหรับบริหารวัฒนธรรม
3206 – 2013

สภาพแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Environment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
มีความรูความเขาใจถึงสภาพแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการทําธุรกิจระหวางประเทศ
2. อธิบายถึงลักษณะสภาพแวดลอมในเรื่องตาง ๆ ของประเทศคูคาของไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ อาทิ
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี วิเคราะหปญหาและขอขัดแยง
ที่เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมระหวางประเทศเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดลอมตาง ๆ เหลานัน้ โดยศึกษาจากสถานการณปจจุบัน
3206 – 2014

การสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Logistics)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ (Logistics) ตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการสงกําลังบํารุงที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศ
2. ปฏิบัติการสงกําลังบํารุงทางวัสดุ การขนสง การคลังสินคา การควบคุมสินคา
3. วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ

คงคลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ (Logistics) ที่มีตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ กระบวนการจัดการ การสงกําลังบํารุงทางวัสดุ การจัดการขนสง การคลังสินคา การควบคุม
สินคาคงคลังและการใหบริการลูกคาที่พึงประสิทธิภาพ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนปญหา
ของประเทศกําลังพัฒนาในสวนที่เกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ
3206 – 2015

การพาณิชยนาวี
(Business Shipment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเ กีย่ วกับผูป ระกอบการเดินเรือตัวแทนประเภทตาง ๆ
2. มีความเขาใจในการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายและความสําคัญของการพาณิชยนาวี
2. อธิบายประวัตคิ วามเปนมาของการเดินเรือในการคาขายระหวางประเทศของไทย
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทาเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการพาณิชยนาวี วิวัฒนาการการเดินเรือ ประวัติความ
เปนมาของการเดินเรือในการคาขายระหวางประเทศของไทย บทบาทและความสําคัญของผูประกอบการ
เดินเรือ ตัวแทนประเภทตาง ๆ ในการพาณิชยนาวี หลักและการปฏิบัติของบริษัทเดินเรือประเภทตาง ๆ
เอกสารและการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี ขอตกลง สัญญา การเชาเรือ การจองระวาง
เรือ การทาเรือ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทาเรือ อุปกรณและเครือ่ งมือเครือ่ งใชทส่ี าํ คัญเกีย่ วกับทาเรือ

คําอธิบายรายวิชา
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3206 – 2016

การประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา
(Export and Import Cargo Insurance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา
2. อธิบายขั้นตอนการประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการประกันภัยสินคาสงออกและสินคานําเขา
2. อธิบ ายถึ งขั้นตอนและกระบวนการการประกันภัยสิ นคา และรับผิ ดชอบในสว นที่จะเกิด
ขึ้นกับสินคาที่ไดประกันภัยไว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายการประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา ความสําคัญและความจําเปน
การประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา ความเสี่ยงภัยและการลดความเสี่ยงภัยใน สินคาสงออกและนําเขา
ประเภทของการประกันภัย ขั้นตอนการประกันภัยสินคาสงออก ขั้นตอนการประกันภัยสินคานําเขา
บริษัทประกันภัยสินคาสงออกและนําเขา หนวยงานหรือ องคกรที่เกี่ยวของกับการประกันภัยสินคา
สงออกและนําเขา ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยเมื่อสินคาสงออกและนําเขาไดรั บความเสียหาย
การเรียกรองใหชดใชคา เสียหายจาก การประกันภัยสินคา
3206 – 2017

การจัดการการเงินระหวางประเทศ
(International Finance Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนและการสั่งสินคาเขาและขั้นตอนของการสง
สินคาออก
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินการจัดการดานการเงินระหวางประเทศ
2. อธิ บ ายขั้ น ตอนการชํ า ระเงิ น ค า สิ น ค า กรณี ก ารส ง ออกและนํ า เข า สิ น ค า เริ่ ม ตั้ ง แต
กระบวนการสั่งสินคาจนสินคาถึงมือลูกคา
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการการเงินระหวางประเทศ บทบาทของการจัดการการเงิน
ระหว างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ย นและการบริหารความเสี่ย ง
ตลาดเงินและตลาดระหวางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยระหวางประเทศ วิธีการและรูปแบบการ
บริหารการเงินระหวางประเทศ การกูยืมเงินระหวางประเทศ
3206 – 2018

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการคาระหวางประเทศ
(Computer for International Trade)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับขอมูลธุรกิจระหวางประเทศ
2. สามารถประยุก ตใ ชค อมพิ วเตอรเพื่อสง เสริมและพัฒนาระบบขอมูลเพื่ อการค าระหวาง
ประเทศ ตลอดจนการคา E – Commerce การพัฒนา Website และการ สื่อสารโดยใช
E – mail
มาตรฐานรายวิชา
สามารถใชเครือ่ งคอมพิวเตอรสาํ หรับงานทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเภทของข อมู ล ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ การประยุ ก ต ใ ช คอมพิว เตอร เพื่ อ
สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการคาระหวางประเทศ เพื่อเผยแพรสินคาของผูสงออก การคาทาง
อิเล็กทรอนิกส (E – Commerce) ระบบ Exchange Data Information การใชประโยชนจาก Internet
การพัฒนา Website และการสื่อสารโดย E - mail
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
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3207 – 2001

การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดและกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย
2. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการ แนวคิด และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
2. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการทรั พยากรมนุ ษย
ทฤษฎีองคการ การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคลในองคการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3207 – 2002

พฤติกรรมองคการ
(Organization Behavior)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคการ
2. จําแนกแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคการ และนําไปใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการนําแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม องคการ
เพื่อนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับนโยบายเปาหมาย และความสําเร็จขององคการ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายแนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมมนุษยในองคการ
2. วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมนุษยในองคการ และประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
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3. เลือกวิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมของบุคคลในองคการไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคการ การอยูรวมกันในองคการ การ
ติดตอสือ่ สาร ความสัมพันธและความขัดแยงของบุคคลในองคการ การสรางแรงจูงใจ อิทธิพลของกลุม
ที่มีผลตอการทํางาน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ศึกษาพฤติกรรมและความแตกตางของ
มนุษยในการทํางาน
3207 – 2003

กลยุทธและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
(Strategic and Human Resource Planning)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย
2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย
3. เห็นความสําคัญของการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการทําแผนกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย
2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการกําหนดกลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย
3. ใชแผนกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ เพือ่ ทําแผนใหญใหเปนแผนยอย โดยนําหลักการทางทหารมา
ใช รวมถึงการวางแผนทั่วไป ในการจัดการทรัพยากรมนุษย
3207 – 2004

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Recruitment and Selection)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักการ แนวคิดและกระบวนการแสวงหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย
2. สามารถวิเคราะหงานในองคการ
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3. พิจารณาเทคนิคในการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรในองคการ
4. เห็นความสําคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพตอ องคการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
2. วิเคราะหงานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เลือกวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในองคการไดอยางเหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยในองคการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการในการสรรหาและการคั ดเลือกทรัพ ยากร
มนุษย วิเคราะหงานในองคการ เทคนิคในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตรวจขอมูลจากใบ
สมัคร การจัดทําแบบสัมภาษณ แบบทดสอบ การทดลองปฏิบัติงาน
3207 – 2005

การจัดการคาจางและสวัสดิการ
(Wages and Welfare)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Training and Human Resource Development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจความหมาย ความสํ า คั ญ ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารฝ ก อบรม และพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย
2. สามารถวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
3. สามารถจัดการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดตรงตามความตองการของ องคกร
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการฝกอบรมและการพัฒนา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝกอบรมและพัฒนา
2. วิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
3. ดําเนินการจัดการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ความสํ า คั ญ ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความแตกตางระหวางการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา นโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขององคกร การดําเนินการ
ฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา
3207 – 2007

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคการ
(Communication and Human Relation in Organization)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสาร เครื่องมือการสื่อสาร และการสรางมนุษย-สัมพันธ
ในองคการ
2. สามารถถายทอดความคิดใหผูอื่นเขาใจไดอยางมีระบบ
3. ตระหนักในความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หลักการ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการสื่อสาร การใชเครื่องมือสื่อสาร
และการสรางมนุษยสัมพันธในองคการ
2. เสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักการ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการสื่อสาร การเลือกใชเครื่องมือ
สื่อสารตาง ๆ และการเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยการถายทอด
ความคิดและขาวสารใหคนอื่นเขาใจไดอยางมีระบบ
3207 – 2008

แรงงานสัมพันธ
(Labor Relations)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจดานแรงงานสัมพันธ
2. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน และบริหารแรงงานสัมพันธ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการปฏิบัติงานดานแรงงานสัมพันธ
2. บอกหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน
3. นํา หลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติง านที่ส อดคล อ งกั บ กฎหมายแรงงานไปใช ใ นการแกไขปญหา
กรณีศึกษาที่กําหนดให
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน กฎหมายคุม ครองแรงงาน การประกันสังคม ศาล
แรงงาน วิธีพิจารณาความแรงงาน ฯลฯ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

275
3207 – 2009

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Evaluation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
2. มีความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการนําวิธีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. บอกขั้นตอนและเทคนิควิธีกาประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. นําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานในองคการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการ
กระบวนการและเทคนิควิธีการประเมินผล การสรางรูปแบบ ระบบและวิธีการในการประเมินผล การ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน และปญหาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในองคการ
3207 – 2010

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
(Seminar in Human Resource Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Leadership and Reinforcement)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของภาวะผูนํา
2. สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติของผูนําที่ด ี
3. ตระหนักถึงการเปนผูนําที่ดี
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะของการเปนผูนําที่ดี
2. ปฏิบัติงานตามลักษณะของการเปนผูนําที่ดี
3. ใชหลักภาวะผูนําในการบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูนําในระดับตาง ๆ ขององคการ ลักษณะ
ของผูนําที่ดี การจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การสรางทีมงาน การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคก าร การตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร และการใชเทคนิคการเปนผูนําใน
องคการ
3207 – 2012

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
(Human Resource Management in Civil Organization)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการในการจัดการทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ
2. มีความรูค วามเขาใจในระบบการบริหารงานภาครัฐ
คําอธิบายรายวิชา
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3. สามารถปฏิบตั งิ านตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยในหนวยงานภาครัฐ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการ แนวคิด และกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
2. อธิบายระบบการบริหารงานในหนวยงานภาครัฐ
3. เขียนแผนการปฏิบตั งิ านตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ตั้งแต
การวางแผนกํ า ลั ง คน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง และการประเมิ น ผล
การ
ปฏิบัติงาน ศึกษาระบบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ
การดําเนินการทางวินัยและประโยชนเกื้อกูล
3207 – 2013

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน
(Human Resource Management in Private Sector)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ยข อง
ภาคเอกชน
2. มีความรูค วามเขาใจในระบบการบริหารงานภาคเอกชน
3. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของภาคเอกชน
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการ แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของภาคเอกชน
2. อธิบายระบบการบริหารงานในหนวยงานภาคเอกชน
3. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน
ตั้ง แต การวางแผนกํ า ลั ง คน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การบรรจุ แต ง ตั้ง และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาระบบงาน บริหารงานในภาคเอกชน การพัฒนาบุคคลในภาคเอกชน การดําเนินการ
ทางวินัยและประโยชนเกื้อกูล
3207 – 2014

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
(Human Resource Management in State Enterprise)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
วิสาหกิจ
2. มีความรูค วามเขาใจในระบบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ
3. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
วิสาหกิจ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
2. อธิบายระบบการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ
3. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐวิสาหกิจ
ตั้ง แต การวางแผนกํ า ลั ง คน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การบรรจุ แต ง ตั้ง และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาระบบการบริหารงานในภาครัฐวิสาหกิจ การพัฒนาบุคคลในหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ
การดําเนินการทางวินัยและประโยชนเกื้อกูล

คําอธิบายรายวิชา
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3207 – 2015

เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา
(Meeting and Seminar Technique)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดการประชุมสัมมนา
2. นําความรูไ ปใชในการปฏิบัติงานการจัดการประชุมสัมมนา
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
(English for Business Communication 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเบือ้ งตนในหัวขอตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา หรือบริการ
4. กรอกขอมูลในแบบฟอรมทางธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการฟงเรื่อง ขอความ ขอมูล
ทางธุรกิจ ฝกการสนทนาโตตอบทางธุรกิจในหัวขอตาง ๆ การอานเอกสาร ขอมูลทางสถิติ ประกาศ
โฆษณา และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปสาระสําคัญจากการอานและฟง การเขียน ใหขอมูลบุคคล
สินคา หรือบริการ การกรอกขอมูลบนแบบฟอรมตาง ๆ
3000–0203

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งตน
(Introduction to Information Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล
สารสนเทศเพือ่ พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3200 – 1007

เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
(Office Operations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร
งานผลิ ตเอกสารรู ป แบบต า ง ๆ งานการใช เครื่ อ งใช สํ า นั ก งานที่ ทั น สมั ย การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งใช
สํานักงาน งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล และการนําไปใชประโยชน งานการบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
3200 – 1009

การภาษีอากร
(Taxation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ ทีม่ กี ารจัดเก็บ
2. มี ค วามรู เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคํ า นวณภาษี แ บบต า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมาย
กําหนด
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีที่ตองทํา และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตาม
แบบที่กําหนด ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
ภาษีอื่น ๆ การนําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ โดยเนนการปฏิบตั เิ ปนหลัก และความ รับผิดชอบทางอายา
ตามกฎหมาย

หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตร ปวส. 2546
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3208 – 2001

การประกันภัย
(Insurance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัย
2. สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชกบั การวางแผนประกันภัย
3. บริหารประกันภัยดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายและความสําคัญ และประโยชนของประกันภัย
2. บอกการจัดการความเสี่ยง
3. อธิบายพระราชบัญญัตปิ ระกันภัยแตละระบบ
4. อธิบายแบบและประเภทของการประกันภัย
5. แสดงการคิดคาสินไหมทดแทน
6. ปฏิบตั กิ ารคิดอัตราเบีย้ ประกัน
7. สามารถเขียนเอกสารประกันภัยแตละแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัย ประโยชนของประกันภัย การจัดการ
ความเสี่ยง พระราชบัญญัติประกันภัย แบบประกัน ประเภทของการประกันภัย การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน การพิจารณารับประกัน การคิดอัตราเบี้ยประกัน การประกันภัย
ตาง ๆ เอกสารประกันภัย
3208 – 2002

กฎหมายประกันภัย
(Insurance Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
2. เห็นความสําคัญของกฎหมายประกันภัย
3. ตีความนิติกรรม พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ และประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
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4. สามารถประยุกตใชกฎหมายประกันภัยในสถานการณตา ง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. ชี้แจงพระราชบัญญัติประกันภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. เปรียบเทียบกฎหมายประกันภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. บันทึกกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประกันภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญาพระราชบัญญัติ
ประกันชีวติ พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ และกฎหมายอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการประกันภัย หลักปฏิบตั เิ พือ่ บังคับใหเปนไปตามกฎหมาย
3208 – 2003

การตลาดประกันภัย
(Insurance Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะของการตลาดประกันภัย
2. เขาใจหลักการวิเคราะหตลาดและสภาพการณแขงขันในธุรกิจประกันภัย
3. มีทักษะในการวางแผนและกําหนดนโยบายตลาดประกันภัย
4. มีเจตคติที่ดีตอตลาดประกันภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะของตลาดประกันภัย
2. เปรียบเทียบตลาดประกันภัยกับตลาดอื่น
3. ประยุกตตลาดประกันภัยกับตลาดอื่น
4. เห็นความสําคัญของตลาดประกันภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะของตลาดประกันภัย ความตองการของลูกคาตลาดประกันภัย การแขงขันและ
การแบงสวนของตลาดประกันภัย การวางแผนนโยบายการตลาดประกันภัย กลุมลูกคาเปาหมาย การกําหนด
กรมธรรม การกําหนดเบีย้ ประกันภัย การกําหนดชองทางการขายประกันภัย การสงเสริมการขายประกันภัย
กลยุทธของการประกันภัย
หลักสูตร ปวส. 2546
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3208 – 2004

ประสบการณวิชาชีพประกันภัย
(Insurance Experience)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจวิธีการประกอบอาชีพประกันภัย
2. สามารถแกปญ
 หาเกีย่ วกับการประกอบอาชีพประกันภัย
3. ตระหนักถึงความซือ่ สัตยในดานการบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใ ชหลักการ วิ ธีก ารประกันภั ยในการวางแผนแกปญหาสํ าหรับการประกอบอาชี พ
ประกันภัย
2. เลือกใชวธิ ีการแกปญหาแสดงใหเห็นถึงการระมัดระวังในสิทธิประโยชนของลูกคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักการ และทฤษฎีการประกันภัยในการแกปญหาการ
ประกอบอาชีพประกันภัย การเขาสูตลาดประกันภัย การเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัย จรรยาบรรณนัก
ขายประกัน การพัฒนาภาวะการเปนผูนํา การแสวงหาผูมุงหวัง การเตรียมตัวกอนเขาพบ การเขาพบเพื่อ
เสนอขาย การเผชิญขอโตแยง การปดการขาย การบริการหลังการขาย
3208 – 2005

การประกันชีวติ 1
(Life Insurance 1)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาและการประกันชีวิต
2. สามารถดําเนินธุรกิจดานการประกันชีวติ อยางมีประสิทธิภาพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันชีวติ ทีม่ ตี อ สังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. ชี้แจงจุดมุงหมายการประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต ความสําคัญ ชนิด ประเภท แบบของ
การประกันชีวติ และพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ 2535
2. ประกอบอาชีพการขายประกันชีวติ
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเปนมาของการประกันชีวิต จุดมุงหมาย แนวความคิดของ
การประกั นชี วิต สัญญาประกั นชี วิ ต หลักสํ าคั ญของการประกันชีวิต ชนิ ด ประเภทและแบบของการ
ประกันชีวิต การเลือกติดตอกับตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. 2535
3208 – 2006

การประกันชีวติ 2
(Life Insurance 2)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะผลประโยชน แนวคิดดานการประกันชีวติ กลุม
2. มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การประกั น สั งคม ความมั่น คงทางสังคมในประเทศไทยและ
ตางประเทศ
3. เกิด ทักษะในลัก ษณะงานระหว างการประกันชีวิ ตกลุม กับ การประกันสังคม อั นนํ าไปสู การ
จัดการขายประกันชีวติ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดประเภทและแบบกรมธรรมทางการประกันชีวติ กลุม
2. เลือกแบบประกันชีวิตกลุมใหเหมาะสมกับการเสนอขายประกันชีวิตกลุม แกกลุมตาง ๆ ใน
สังคม
3. พิจารณาประยุกตการประกันชีวติ กลุม กับการประกันสังคม เพื่อนําไปสูการขายประกันชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับการประกันชีวติ กลุม ลักษณะผลประโยชนคุมครองการประกันภัยกลุม
การ
พิจารณารับประกันภัยกลุม การพิจารณาสินไหมทดแทนประกันชีวิต การตลาดประกันชีวิต คณิตศาสตร
ประกั น ชี วิ ต กลุ ม ป ญ หาแนวโน ม และส ว นผลวิ จั ย การประกั น ภั ย กลุ ม ความรู ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ การ
ประกันสังคม มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการประกันสังคม ความมั่นคงทางสังคม ความ
มั่ นคงทางสั ง คมในต างประเทศ การประกั นสั ง คมในประเทศไทย กองทุ น เกี่ ยวกั บ การประกั นสั ง คม
โครงการความมัน่ คงทางสังคมในประเทศไทย ปญหาและแนวโนมการพัฒนาประกันสังคมในประเทศไทย
หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

288
3208 – 2007

การประกันวินาศภัย 1
(Casualty Insurance 1)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการประกันวินาศภัย
2. ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เกีย่ วกับการประกันวินาศภัย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของประกันวินาศภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนสัญญาการประกันภัยอยางถูกตอง
2. จําแนกประเภทของการประกันภัย
3. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางการประกันสังคมกับการประกันวินาศภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การ ขอบเขตและวิ ธี ก ารประกั น อั ค คี ภั ย ลั ก ษณะที่ ตั้ ง ของทรั พ ย สิ น
ที่ขอเอาประกัน สัญญา และกรมธรรมประกันอัคคีภัย ขอยกเวนการคุมครอง ขอตกลงประกัน ทรัพยสิน
เพิ่มเติม การคํานวณเบี้ยประกัน 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
(Casualty Insurance 2)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล
2. ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เกีย่ วกับการประกันภัย การขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยทางทะเลและการขนสงระหวางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย

289
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความสําคัญของการประกันภัย การขนสงสินคาทางทะเล
2. ปฏิบัติการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
3. ประยุกตใชกบั การพิจารณารับประกันภัย การขนสงสินคาทางทะเล
4. ใหความรวมมือในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการประกันภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมาย ความเป น มาของการประกั น ภั ย การขนส ง สิ น ค า ทางทะเล
ความสําคัญของการประกันภัย การขนสงสินคาทางทะเลที่มีตอการคาระหวางประเทศ การประกันภัยตาม
เงื่อนไขการซื้อขาย ประเภทของการประกันภัย ขอกําหนดของสินคาที่ขนสงสินคาทางทะเล สวนไดเสียใน
การประกั น ภั ย ข อ รั บ รองการชดใช ค า เสี ย หาย วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเรี ย กร อ งค า สิ น ไหม
ทดแทน
กรมธรรมประกันภัย ขอความและเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยคุมครองและไมคุมครอง ขอกําหนด
เงื่อนไข มาตรฐานและขอกําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับเรือเดินสมุทร หลักการพิจารณารับประกันภัยการ
ขนส ง สิ น ค า ทางทะเล ความหมายของการประกั น ภั ย ต อ สาเหตุ ข องการประกั น ต อ ประโยชน แ ละ
สาระสําคัญของการประกันภัยตอ ประเภทนายหนาประกันภัยตอ ความสัมพันธของการประกันภัยตอการคา
ระหวางประเทศ
3208 – 2009

เทคนิคการขายประกัน
(Insurance Sales Technical)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในอาชีพการขายประกัน
2. สามารถนําเทคนิคและกระบวนการขายประกันไปใช
3. ตระหนักถึงความสําคัญของเทคนิคการขายประกัน
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขน้ั ตอนของเทคนิคการขายประกัน
2. สาธิตกระบวนการขายประกันแตละขั้นตอน
3. เขียนแผนงานการสรางความสัมพันธกบั ลูกคา
4. ติดตามการใหบริหารหลังการขายกับลูกคาอยางตอเนื่อง
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพการขายประกัน ความรูเกี่ยวกับรูปแบบกรมธรรม ความรู เกี่ยวกับ
ลูกคา การแสวงหาผูมุงหวัง เทคนิคการเขาพบลูกคา เทคนิคการปดการขาย ศิลปะการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา การสรางตลาดตอเนื่อง การบริการหลังการขาย

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
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3209 – 2001

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
(Anatomy and Physiology)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสรางรางกายของมนุษย หนาที่ ระบบและความสัมพันธของ
สวนตาง ๆ ของรางกาย
2. นําความรูมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลโดยองครวม
3. มีทักษะในการนําความรูไปใชบูรณาการรวมกับสาขางานอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะโครงสรางหนาที่การทํางานของอวัยวะระบบตาง ๆ ในรางกาย
2. ประเมินสภาวะปกติและผิดปกติของรางกายเบื้องตน
3. นําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับโครงสรางของรางกายมนุษย หนาที่ การทํางาน และความสัมพันธของสวนตาง ๆ
ของรางกาย ในระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบ
ประสาท ระบบกลามเนือ้ และกระดูก ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
3209 – 2002

การบริการพยาบาลเบือ้ งตน
(Primary Nursing Service)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในงานพยาบาลขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะการเตรียมและการใชเครื่องมือ อุปกรณการใหบริการพยาบาล การใชยาเบื้องตน
3. มีทักษะการจัดเตรียมผูปวยในการทําหัตถการ
4. มีเจตคติที่ดีตองานธุรกิจสถานพยาบาล
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐาน
2. วางแผนและเลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
3. ใหขอมูลไดถูกตองตามสภาวะงาน
4. ใหบริการพยาบาลโดยเนนความเปนบุคคล
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการทางการพยาบาล การวัดสัญญาณชีพ การเตรียมตรวจ
การเตรียมผา ตัด การทํา ความสะอาดรางกาย การรับและจําหนายผูปวย การใช ยาและจรรยาบรรณ
สําหรับผูใหบริการในสถานพยาบาล เนนตามสุขสบายและความปลอดภัย โดยยึดหลักควบคุมการติด
เชื้อในสถานพยาบาล
3209 – 2003

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล
(Introduction to Management of Health Premises)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจขอบเขตและลักษณะงาน การบริหารสถานพยาบาล
2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารงานบริการในสถานพยาบาล
3. สามารถประกอบอาชีพในสถานพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขอบเขต หนาที่ของสถานพยาบาล
2. จัดทําระบบการบริหารงานบริการในสถานพยาบาล
3. ติดตามความเจริญกาวหนาและนํามาพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับ ความเป นมาของโรงพยาบาลของประเทศไทยและต า งประเทศ ความรูท่ัวไป
เกี่ ย วกั บ โครงสร า งการบริ ห ารสถานพยาบาล นโยบายการจั ด องค ก รสถานพยาบาล การบริ ห าร
สถานพยาบาลในรูปแบบตาง ๆ หนาที่และความรับผิดชอบของสถานพยาบาล ไดแก งานผูปวยนอก
งานผูปวยใน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานการเงิน – บัญชี งานโภชนาการ งานเวชระเบียน งานพัสดุ
งานหนวยจายกลาง งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมความปลอดภัยใน สถานพยาบาล
3209 – 2004

งานบริการสวนหนา
(Hospital Information and Communication Services)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการสวนหนา
2. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการงานบริการสวนหนา
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการพูดและการทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. ดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารในหนวยตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ ห น ว ยงาน การ
ประชาสัมพันธธุรกิจ การตอนรับผูมารับบริการในสถานพยาบาล การใหบริการของงาน เวชระเบียน
การซั ก ประวั ติ การคั ด กรองผู ป ว ย สิ ท ธิ และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม และความรูเ กี่ย วกั บ พระราชบั ญญั ติ
ประกันสังคม
3209 – 2005

สุขศึกษาในสถานพยาบาล
(Preventative Health Care )

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจความสําคัญของงานสุขศึกษา
2. มีทักษะในการดําเนินการสอนสุขศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานดานสุขศึกษา
มาตรฐานรายวิชา
1. แนะนําสุขศึกษาแกผูรับบริการไดอยางเหมาะสม
2. เลือกและพัฒนาสื่อในการสอนสุขศึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม
3. ประเมินการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขศึกษาและแนวทางการดําเนินงานสุขศึก ษาใน สถานพยาบาล
ลักษณะของนักสุขศึกษาในสถานพยาบาล การจัดโปรแกรมสุขศึกษา นิทรรศการ การจัดหนวยบริการ
สุขภาพ

คําอธิบายรายวิชา
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3209 – 2006

การจัดการธุรกิจสุขภาพ
(Health Business Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจดานสุขภาพ
2. มีทักษะในการวางแผนการดําเนินการธุรกิจดานสุขภาพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและทํางานอยางมีระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. จํ า ลองสถานการณ ดํ า เนิ นการธุ รกิจสุ ข ภาพไดอย า งมี ระบบ เพื่ อประยุ ก ตใ ช ใ นธุ รกิ จ
อนาคต
2. เลือกกระบวนการจัดการธุรกิจสถานพยาบาลไดอยางเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน
3. จัดดําเนินการทางธุรกิจไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการจัดสถานบริการเกี่ยวกับสุขภาพ การวางแผนเลือกสถาน
ทีต่ ง้ั หลักและวิธีการจัดองคการ หนาที่สําคัญ ๆ ของการจัดการ อาทิ การจัดอัตรากําลัง การอํานวยการ
การประสานงานและการควบคุมงาน คุณลักษณะของผูประกอบการ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจขนาดยอม
3209 – 2007

การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency Care)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
2. มีทักษะในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
3. มีความรับผิดชอบ ละเอียดถี่ถวน สุขมุ รอบคอบ ระมัดระวัง และถือหลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ประเมินสภาวะและใหการปฐมพยาบาลไดอยางถูกตอง
2. เลือกใชอุปกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งใชได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสําคัญในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การนวดหัวใจ การชวยหายใจ
การหามเลือด การชวยเหลือผูไดรับสารพิษ การสังเกตอาการแสดงของการสัญญาณชีพ เพื่อใหการ
ชวยเหลืออยางถูกวิธี
3209 – 2008 โภชนบําบัด
(Nutrition Therapy)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการโภชนาการและโภชนบําบัด
2. สามารถนําหลักความรูมาประยุกตใชกับบุคคลในแตละวัย และแตละสภาวะสุขภาพไดอยาง
ถูกตอง
3. ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพของอาหารและนํามาใชในอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดอาหารใหกับบุคคลในสภาวะปกติและผิดปกติได
2. พัฒนาตนเองเกี่ยวกับความกาวหนาทางภาวะโภชนาการ
3. ใหคาํ แนะนําการปฏิบตั ติ นในดานโภชนาการแกผอู น่ื ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู ความตองการสารอาหารแตละวัย และหลักโภชนาการ การจัด
อาหารใหเหมาะสมกับความตองการของผูปวยแตละโรค การจัดอาหารสําหรับนักกีฬา เพื่อสงเสริม
ความสมดุลของภาวะโภชนาการของรางกาย
3209 – 2009 การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล
(Supply Management in Health Services)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในสถานพยาบาลได
2. สามารถบอกขัน้ ตอนการดําเนินการจัดหาพัสดุ การจัดเก็บ การเบิกจายจําหนายพัสดุ
3. อธิบายวิธีการบันทึกขอมูลเอกสารเกี่ยวกับพัสดุในสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
4. สามารถนําความรูไปประยุกตใชและพัฒนางานบริหารงานพัสดุ
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินการดานการจัดการพัสดุของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดเก็บและบํารุงรักษาพัสดุในหนวยไดอยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารพัสดุในสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจาง การจัดเก็บพัสดุ การ
เบิกจายพัสดุ การซอมบํารุงรักษา การจําหนาย โดยกําหนดรูปแบบเอกสารตาง ๆ การบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับพัสดุในสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
3209 – 2010 อนามัยชุมชน
(Community Health)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานอนามัยชุมชน
2. สามารถวิเคราะหปญหาและดําเนินการแกไขปญหาชุมชน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ งานอนามัยชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายลักษณะการดําเนินงานอนามัยชุมชนได
2. ดําเนินงานอนามัยชุมชน ในดานการศึกษา วินิจฉัย วางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษา
ในชุมชน
3. ปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ข องอนามั ย ส ว นบุ ค คลและชุ ม ชน การบริ ห ารงาน
สาธารณสุขและการแกไขปญหา วิธีการจัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ ลักษณะของชุมชนและการ
เยี่ยมบาน
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3209 – 2011 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
(Vocational Workshop)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
2. สามารถดําเนินการสัมมนาได
3. เกิดความริเริม่ สรางสรรค กลาแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอที่จะนํามาใช ในการสัมมนาไดอยางเหมาะสม
2. วิเคราะหและประเมินผลที่ไดจากการสัมมนามาประยุกตใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ รูปแบบการจัดสัมมนา แนวคิด
และกระบวนการบริหารงานเชิงธุรกิจและการประเมินผล
3209 – 2012 อนามัยครอบครัว
(Family Health Care)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอนามัยครอบครัว
2. สามารถดูแล และสงเสริมสุขภาพสวนบุคคลในแตละวัย
3. มีเตคติทด่ี ตี อ งานอนามัยชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโรคเบือ้ งตนไดอยางถูกตอง
2. จัดโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพของครอบครัวในวัยตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ประเมินการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสถานการณ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษยแตละวัย ตั้งแตวัยทารกถึงวัยผูสูงอายุ โรคที่
เกิดขึ้นในแตละวัยและการดูแลสรางเสริม สุขภาพสวนบุคคลทั้งดานร างกาย – จิตใจ และการสรา ง
สัมพันธภาพในครอบครัว
3209 – 2013

การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล
(Safety Management in Health Premises)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล
2. แนวทางแกไขปญหา และการปองกันอุบัติเหตุในสถานพยาบาล
3. มีความรับผิดชอบ ละเอียดถี่ถวน สุขมุ รอบคอบ ระมัดระวัง และถือหลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถหาแนวทางแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุในสถานพยาบาล
2. เลือกใชอุปกรณในการปองกันอุบัติเหตุในสถานพยาบาลไดอยางเหมาะสม
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชในสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ ยวกับการเกิดอุ บัติเ หตุ หลั กการและแนวคิดการ
ปองกันอุบัติภัยและโรคที่เกิดจากการทํางานในสถานพยาบาล การเลือกใชวัสดุอุปกรณใน การปองกัน
อุบัติภัยดานรางกายและจิตใจ และสวัสดิศึกษาในสถานพยาบาล
3209 – 2014

อนามัยแมและเด็ก
(Maternal and Child Health Care)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเข าใจ ความสํ าคัญของการอนามัยแมและเด็ ก และการส งเสริมพั ฒนาการ
สุขภาพเด็ก
2. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการวางแผนครอบครัว
3. ประเมินสภาวะปญหาและแนวทางการแกปญหาสุขภาพอนามัยแมและเด็กเบื้ องตน
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4. นําความรูไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็กไดอยางถูกตอง
มาตรฐานรายวิชา
1. ดูแลและสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กในสภาวะปกติและไมปกติเบื้อ งตน
2. เลือกและแนะนําวิธีการวางแผนครอบครัวไดอยางเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็ก สุขอนามัยมารดากอนและหลังตั้งครรภ การวางแผน ครอบครัว
การดูแลสงเสริมสุขภาพเด็กและโรคของเด็ก
3209 – 2015

สุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
(Adult and Geriatric Health Care )

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจในผูใหญและผูสูงอายุ
2. สามารถใหความรูและใหการพยาบาลเมื่อเกิดอาการผิดปกติในผูใหญและผูสูงอายุ
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน มีจติ ใจโอบออมอารี ชอบชวยเหลือผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจในผูใหญและผูสูงอายุ
2. ดูแลและการพยาบาลในผูใหญและผูสูงอายุเมื่อเกิดความผิดปกติ
3. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของผูใหญและผูสูงอายุ การปรับตัว การดูแลปญหาสุขภาพและ
การปองกัน อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมสุขภาพ การบริการทาง
การแพทย และสวัสดิการทางสังคม

คําอธิบายรายวิชา
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3209 – 2016

การแนะแนวสุขภาพ
(Health Guidance)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในความสําคัญของการแนะแนวสุขภาพ
2. เกิดทักษะในการจัดบริการแนะแนวสุขภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบการแนะแนวสุขภาพในแบบตาง ๆ
2. ดําเนินการแนะแนวสุขภาพไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาของการแนะแนว ความสําคัญของการแนะแนว
สุขภาพ เทคนิคแนะแนวสุขภาพ การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ โครงการบริหารและการดําเนินงาน
แนะแนวสุขภาพ
3209 – 2017

นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ
(Recreation for Health)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ
2. มีทักษะในการจัดนันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ
3. มี ค วามละเอี ย ดถี่ ถ ว น สุ ขุ ม รอบคอบ ระมั ด ระวั ง และถื อ หลั ก ความปลอดภั ย ในการ
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
(Sports Science)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
สรางสมรรถภาพที่ เหมาะสมตอตนเอง ตามเพศ วั ย การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย อาหาร และ
พลั ง งานที่ ใ ช ใ นกิ จ กรรมกี ฬ าประเภทต า ง ๆ ข อ ควรระวั ง และหลี ก เลี่ ย งในการเล น กี ฬ า รู จั ก การ
ประเมินผลจากการเลนกีฬา กายบริหาร เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีตอสมรรถภาพทางกาย
3209 – 2019

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
(Aerobic Dance for Health)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูใ นรูปแบบของแอโรบิคในปจจุบนั
2. ทราบถึงขอควรระวัง ประโยชน ความสําคัญของการเตนแอโรบิค
คําอธิบายรายวิชา
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3. สามารถคิดประดิษฐการเตนแอโรบิคแบบใหม ๆ ไดเหมาะสม
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการเตนแอโรบิคพืน้ ฐาน
2. จัดรูปแบบการประยุกตแอโรบิคดวยวิธกี ารแบบใหม ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเสนอการเตนแอโรบิคในรูปแบบตาง ๆ ที่มีในปจจุบัน หลักการ
เบื้ อ งต น และวิ วัฒ นาการของการสร า งสรรค การออกกํ า ลั ง กายแบบแอโรบิ ค ใหม ๆ ข อ ควรระวั ง
ประโยชน ความจําเปนและความสําคัญของการเตนแอโรบิค ตลอดจนการ สรางสรรค คิดประดิษฐ
การเตนแอโรบิคแบบใหม ๆ เพื่อประยุกตใชใหเหมาะสม
3209 – 2020

กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ความรูค วามเข า ใจและเห็ นคุ ณประโยชน ข องการออกกํ า ลัง กายและการเล นกี ฬ าเพื่ อ
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
ประเมิ น ผลการออกกํ า ลั ง กาย และกี ฬ าเพื่อสุ ข ภาพ ตลอดจนป จจัยที่มีสวนสงเสริ ม สุ ข ภาพ เชน
อาหาร อารมณ สิ่ งแวดลอม สุขภาพส วนบุค คล รวมทั้ งการฝกกี ฬาเพื่ อสุขภาพ ในสถาบันบริหาร
รางกายและศูนยฝกกีฬา
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3209 – 2021

เวชศาสตรฟนฟู
(Rehabilitation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการฟนฟูสภาพของผูปวย
2. สามารถประยุกตใชกิจกรรมกลุมบําบัดวิธีการตาง ๆ เพื่อฟนฟูสภาพผูปวย
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติกิจกรรมกลุมบําบัดการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาพผูปว ยทั้งทางรางกายและ
จิตใจ
2. ปฏิบัติการฟนฟูดวยดนตรีบําบัด
3. ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว เพื่อฟนฟูสภาพของผูปวยไดตามความเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขอบขาย และจุดมุงหมายในการฟนฟูสภาพของ ผูปวย
ภายหลังการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรมกลุมบําบัดดวยวิธีการตาง ๆ เชน การให
คํ า ปรึ ก ษา ฟ ง ดนตรี การใช ค วามร อ น ความเย็ น ตลอดจนการฟ น ฟู ส ภาพผู ป วยด ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว เพื่อใหผูปวยกลับสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด
3209 – 2022

การแพทยแผนไทย
(Thai Traditional Medicine)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูในหลักการของแพทยแผนไทย และการนวดพื้นฐาน
2. สามารถวินิจฉัยรางกายเบื้องตนดวยการแพทยแผนไทย
3. ประยุกตใชสมุนไพรเพื่อสงเสริมสุขภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ซักประวัติ ตรวจรางกาย และวินิจฉัยดวยวิธีการแพทยแผนไทย
2. ใชสมุนไพรดวยวิธีตาง ๆ การอบดวยสมุนไพร การประคบ
3. นวดแผนไทยขัน้ พืน้ ฐาน

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการแพทยแผนไทย ความสําคัญ หลักการนวดพื้นฐานของ
แพทยแผนไทย การวินิจฉัยรางกายดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพร เภสัชกรรมไทยและการ
ประยุกตใช หลักการรักษาและสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย
3209 – 2023

นวดเพื่อสุขภาพ
(Massage for Health)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ
2. มีทักษะในการนวดอยางถูกตอง และประยุกตอุปกรณเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
นวด
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

การ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกชนิดของการนวดใหเหมาะสมกับผูรับบริการ
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการนวดอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรของรางกายที่สําคัญกับการนวด การนวด แผนไทย
การคลายเสน การดัด การยืด การประคบ การอบสมุนไพร การประยุกตใชน้ํามัน น้ํามันหอมระเหย
(กลิ่นบําบัด) เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการนวด และจรรยาบรรณในการนวด
3209 – 2024

พฤกษศาสตรพื้นบาน
(Ethnobotany)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ
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3210 – 2001 หลักการและทฤษฎีการสือ่ สาร
(Theory of Communication)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 หลักการประชาสัมพันธ
(Principle of Public Relations)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจ ความหมาย วัตถุประสงค และหลักการประชาสัมพันธ
2. สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ
3. มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย วัตถุประสงค และหลักการประชาสัมพันธ
2. ประชาสัมพันธองคกรทั้งภายในและภายนอกโดยใชสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ
3. ตรวจสอบการดําเนินการประชาสัมพันธทกุ ขัน้ ตอน

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค และหลักการประชาสัมพันธ ประชามติ
และภาพลักษณของการประชาสัมพันธ ขัน้ ตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ การใชสื่อประชาสัมพันธ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ
3210 – 2003 หลักการโฆษณา
(Principle of Advertising)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจบทบาทและความสําคัญของการโฆษณา
2. สามารถนําความรูมาใชในการโฆษณาสินคา / บริการ
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกความแตกตางระหวางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
2. โฆษณาสินคา / บริการรูปแบบตาง ๆ
3. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญการโฆษณา ความแตกตางระหวางการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ ประเภทของการโฆษณา ขั้นตอนการโฆษณา การเขียนขอความโฆษณา สื่อ
ประเภทตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณา การโฆษณาสินคา / บริการ ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การโฆษณา ณ
แหลงซื้อ การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ การโฆษณาทางวิทยุและทางโทรทัศน
3210 – 2004 การโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ
(Advertising and Public Relation In Business)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ
2. สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานการโฆษณาและประชาสัมพันธให กับองคกรธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความแตกตางระหวางการโฆษณาและการประชาสัมพันธไดอยางถูกตอง
2. ปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. มี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด กิ จ กรรมทางด า นการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับองคกร
4. ประสานงานกั บ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า นการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณา และการประชาสัมพันธ
ความแตกตางระหวางการโฆษณาละการประชาสัมพันธ
ประเภทของการโฆษณา
และการ
ประชาสัมพันธธุรกิจ ขั้นตอนและกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธธุรกิจ อิทธิพลของการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ
บทบาทและหนาที่ของบริษัทที่ปรึกษาดานการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
3210 – 2005

ความรูเกี่ยวกับหนังสือพิมพ
(Introduction To Journal)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจ ประวัติ บทบาทหนาที่ของหนังสือพิมพ ประเภทของหนังสือพิมพ
2. รูและเขาใจกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ
3. ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายประวัติวิวัฒนาการ บทบาทหนาที่ และประเภทของหนังสือพิมพ
2. ระบุกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ
3. วิพากษบทบาทของหนังสือพิมพภายใตกรอบจรรยาบรรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย บทบาทหนาที่ โครงสรางของหนังสือพิมพ ประวัติความ
เป น มาของหนั ง สื อ พิ ม พ ลั ก ษณะและประเภทของหนั ง สื อ พิ ม พ กระบวนการผลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ
จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
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3210 – 2006

เทคนิคการถายภาพ
(Technique for Photography)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจ หลักเบื้องตนของการถายภาพ
2. สามารถใชหลักการถายภาพและอุปกรณเสริมประเภทตาง ๆ
3. สามารถถายภาพประเภทตาง ๆ
4. เห็นคุ ณคาและความสํ าคัญของการถ ายภาพและสามารถสรางสรรคผลงานภายใต กรอบ
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

การสือ่ สารการตลาด
(Integrated Marketing Communication)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการของการสื่อสารการตลาด
2. สามารถนํากลยุทธการสื่อสารการตลาดมาใชในการประกอบอาชีพ
3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑและบริการ
2. เลือกสรรเครื่องมือสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสมกับปญหาและสถานการณ
3. จัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ย วกับองค ประกอบของเครื่ องมื อการสื่อสารการตลาด แนวคิดและหลั กการสื่อสาร
การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดโดยตรง
3210 – 2008

การวิจยั และประเมินผลสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Advertising and PR Research and Evaluation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการวิจัยและประเมินผล ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
2. มีความรู ความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัยและประเมินผล
3. สามารถทําวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณาและประชาสัมพันธอยางงาย
4. เห็นคุณคาของงานวิจัยและประเมินผล
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขั้นตอนการวิจัยและประเมินผลไดอยางถูกตอง
2. วิเคราะหผลของงานวิจัยและประเมินผลที่มีผลตอการตัดสินใจ
3. ทําวิจัยและประเมินผลทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธอยางงาย
4. นําผลการวิจัยและประเมินผลไปใชประโยชนในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัยและประเมินผล หลักการ
และขัน้ ตอนในกระบวนการวิจัยและประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและประเมินผล ขอบเขตของ
การวิจัยและประเมินผล การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายของ
ขอมูล การนําเสนอและติดตามผลการวิจัยและประเมินผล

คําอธิบายรายวิชา
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3210 – 2009

วาทศิลป
(Art of Speech)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Production for Radio and Television)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจนกระบวนการผลิตรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน
2. สามารถผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนได
3. มีจรรยาบรรณในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
2. เขียนบทและดําเนินการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนประเภทตาง ๆ
3. ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนภายใตกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย กระบวนการผลิต รายการวิทยุและโทรทัศน วัสดุอปุ กรณ
ประเภทของรายการวิทยุและโทรทัศน การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน การผลิตรายการวิทยุ – โทรทัศน
ประเภทตาง ๆ
หลักสูตร ปวส. 2546
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3210 – 2011

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Computer Graphics for Advertising and Public Relations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานโฆษณาและงานประชา-สัมพันธ
2. ทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรในงานโฆษณาและงานประชาสั มพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรไดเหมาะสมกับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชนและความสําคัญของคอมพิวเตอร บทบาทของคอมพิวเตอร
ตองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ สําหรับงานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ การผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธโดยใชคอมพิวเตอร

3210 – 2012

กฎหมายและจริยธรรมสือ่ มวลชน
(Law and Ethics for Mass Communication)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและจริยธรรมของสื่อมวลชน
2. เห็นคุณคาและความสําคัญของกฎหมายจริยธรรมสื่อมวลชน
3. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเหมาะสมกับกฎหมายและจริยธรรมของ
สื่อมวลชน
2. วิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมไทย
3. ปฏิบัติงานภายใตกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เสรี ภาพและจริ ย ธรรมของสื่ อมวลชนในสั งคม
ประชาธิปไตย รวมถึงขบวนการตัดสินใจทางศีลธรรมของพลเมือง การวิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชน
ในสังคมไทย โดยใชกรณีศึกษาของสื่อตาง ๆ กฎหมายและจริยธรรมของสือ่ มวลชน
3210 – 2013

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Language for Communication)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
3. เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนขาวแจก ขอความประชาสัมพันธและโฆษณาใหองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พูดและเขียน ในการติดตอสื่อสารระดับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมี
สมรรถนะ
3. วิพากษและติดตามขาวสารเพื่อนํามาใชในการประกอบอาชีพอยางตอเนื อ่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับ ภาษาในแงที่ สั ม พั นธ กั บ การสื่ อ สาร โดยเฉพาะที่สั ม พั นธ กั บ การใช ภาษาสื่ อ
ความหมาย ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ภาษาในการใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งภาษาขอเท็จจริง
ภาษาความคิดเห็น ภาษาเพื่อการโนมนาวใจและภาษาสรางสรรค จินตนาการ การฝกปฏิบัติในดานการ
เขียน การอาน การรับสาระสําคัญและการวิเคราะหสารในรูปแบบตาง ๆ
3210 – 2014

การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ
(Personality Development for Advertising and Public Relation)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีบุคลิกภาพที่ดี
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุหลักและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ หลั ก และวิ ธี ก ารพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การบํารุงรักษาสุขภาพ การวางตัว การปรากฏตัวตอที่ชุมชน การพัฒนา
ลักษณะอุปนิสัยสวนตัวและบุคลิกภาพทางจิต การมีมนุษยสัมพันธ มารยาทและ การสมาคม การพูดใน
รูปแบบตาง ๆ บุคลิกภาพผูนํา มารยาทในการเขาประชุม การนัดหมาย การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
3210 – 2015

หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกส
(Principle and Practice in Computer Graphic)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส

คําอธิบายรายวิชา
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3210 – 2016

ความรูเกี่ยวกับสื่อมวลชน
(Introduction to Mass Communication)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจความหมายของสื่อมวลชน
2. เขาใจบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชน
3. สามารถติดตอสื่อกับสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ได
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของสื่อมวลชน
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทตาง ๆ ของสื่อมวลชนไดอยางถูกตอง
2. เขาใจบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชนตอการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. ติดตอสือ่ มวลชนประเภทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมาย บทบาทและความสํ า คั ญ ของสื่ อ มวลชนต อ งานโฆษณา งาน
ประชาสัมพันธสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ แนวทางการติดตอสื่อสารกับสื่อมวลชน หนังสือพิมพ วิทยุ –
โทรทัศน นิตยสาร การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน
3212 – 2106

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(English for Advertising and Public Relations)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. พูดนําเสนอขอมูลและตอบขอซักถาม
2. เขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ
3. เขียนใบปลิว แผนพับหรือประกาศเพื่อประชาสัมพันธ
4. อานและสรุปใจความสําคัญเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝก
ปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล การตอบขอซักถาม การแถลงขาว การสัมภาษณ ฝกการเขียนโฆษณา
สินคาหรือบริการ การเขียนประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบปลิว แผนพับและประกาศ ฝกการ
อานเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ การสรุปใจความสําคัญจากเรือ่ งทีฟ่ ง หรืออานทีเ่ กีย่ วของ

คําอธิบายรายวิชา
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วิชาชีพสาขางานโฆษณา
3210 – 2101

การวางแผนรณรงคเพือ่ การโฆษณา
(Advertising Campaign Planning)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
2. สามารถเลือกสรรแผนการรณรงคการโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับนโยบายทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ
3. มีเจตคติทด่ี ีตอ อาชีพนักโฆษณา
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการรณรงคการโฆษณาใหกับผลิตภัณฑและบริการหรือองคกรไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห เลือกสรรแผนการรณรงคการโฆษณาไดอยางเหมาะสมกับงบประมาณและ
นโยบายทางการตลาด
3. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. นําเสนอแผนการรณรงคเพื่อการโฆษณาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนรณรงคโฆษณาเพื่อสงเสริม การตลาด โดยนํา
หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใช เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา การวัดประสิทธิภาพในการโฆษณา
การรณรงคการโฆษณาทางโทรทัศน
3210 – 2102

การบริหารงานลูกคา
(Customer Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในวิธีหาลูกคา ติดตอประสานงาน และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
2. มีความสามารถในการคนหาขอมูล
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการลูกคา
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขั้นตอนในการติดตอประสานงานและรักษาความสัมพันธของลูกคา
2. วิเคราะหและจัดทําขอมูลของผลิตภัณฑ ขอมูลผูบ ริโภค ขอมูลทางสภาวการณทางการ
ตลาดใหกับผลิตภัณฑและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบขั้นตอนในการจัดหาขอมูลใหมีความถูกตองและนําไปใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีหาลูกคา การติดตอประสานงานกับลูกคา ความตองการและปญหา
ของกิจการลูกคา การหาขอมูลของผลิตภัณฑ ผูบริโภค สถานการณทางการตลาด การรวบรวมและ
วิเคราะหขอ มูลเพือ่ นําไปใชในการโฆษณา
3210 – 2103

การสรางสรรคงานโฆษณา
(Creative Advertising)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา
2. ความรู ความเขาใจในการกําหนดกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา
3. ทักษะในการเขียนขอความโฆษณา การใชภาพประกอบโฆษณา การผลิตงานโฆษณา
4. เห็นคุณคาในการประกอบอาชีพดานการโฆษณา
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา
2. กําหนดกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา
3. เขียนขอความโฆษณา เลือกใชภาพประกอบการโฆษณาและผลิตงานโฆษณา
4. ประกอบอาชีพดานการโฆษณา
5. นําเสนอแนวทางการสรางสรรคงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและบทบาทของการโฆษณา กระบวนการ
สรางสรรคงานโฆษณา การวางแผนโฆษณา กลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา การเขียนขอความ
โฆษณา ภาพประกอบการโฆษณา สื่อที่ใชในการโฆษณา การผลิตงานโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
วิทยุ – โทรทัศน และสื่ออื่น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
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3210 – 2104

การใชสอ่ื โฆษณา
(Advertising Media)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ ความหมายและความสําคัญของสื่อโฆษณา ความสัมพันธระหวางสื่อ
โฆษณากับเปาหมายทางการตลาด
2. สามารถจําแนกลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ
3. สามารถวางแผน เลือกใช และซื้อสื่อโฆษณาได
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางสื่อโฆษณากับเปาหมายทางการตลาด
2. จําแนกลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ
3. เลือกใชสื่อโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วความหมาย และความสํ า คั ญ ของสื่ อโฆษณา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โฆษณาและเปาหมายทางการตลาด ประเภทและลักษณะเฉพาะหรือโฆษณาแตละชนิด การเลือกใชสื่อ
โฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การวางแผนใชสื่อโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การ
วางแผนเพือ่ ใชสอ่ื โฆษณา กรซือ้ สือ่ โฆษณา การวิเคราะหและประเมินผลการใชสอ่ื โฆษณา
3210 – 2105

การวางแผนสือ่ โฆษณา
(Advertising Media Planning)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในการวางแผนสื่อโฆษณา
2. มีสมรรถนะในการวางแผนสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
3. สามารถวิเคราะหและเปรียบเทียบสือ่ ประเภทตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณา
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเปรียบเทียบสื่อประเภทตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณา
2. วางแผนการใชสื่อโฆษณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการโฆษณา
3. วิเคราะหความเหมาะสมของสือ่ โฆษณาประเภทตาง ๆ
4. นําเสนอการวางแผนสื่อโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการวางแผนสื่อ วิเคราะหและเปรียบเทียบสื่อ หนังสือพิมพ วิเคราะห
โทรทัศน นิตยสาร สื่อกิจกรรม การกําหนดจุดประสงคในการเลือกใชสื่อใหสอดคลองกับแผนการ
โฆษณา กระบวนการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา กลยุทธในการวางแผนสื่อ
โฆษณา การประเมินผลการใชสอ่ื แตละประเภท
3210 – 2106

การเขียนขอความโฆษณา
(Creative Copy Writing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในการเลือกสรรถอยคํา สํานวนโวหารใหเหมาะสมกับงานโฆษณา
2. เกิดทักษะในการเขียนขอความโฆษณาประเภทตาง ๆ
3. สามารถวิเคราะหขอความโฆษณาที่ใชในยุคปจจุบัน
4. เห็นคุณคาของขอความโฆษณาทีใ่ ชในชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชี พ
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคํา สํานวนโวหารที่เหมาะสมกับงานโฆษณา
2. วิเคราะหวิพากษขอความโฆษณาที่ใชอยูในปจจุบัน
3. เขียนขอความโฆษณาสําหรับใชในงานสิ่งพิมพ งานวิทยุ - โทรทัศน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร สํ า นวนโวหาร การเขี ย นข อความ
โฆษณาสําหรับงานโฆษณาสิ่งพิมพ การเขียนโฆษณาสําหรับงานวิทยุ – โทรทัศน การจัดทําสปอต
โฆษณา การเขียนขอความโฆษณาเพือ่ โนมนาวใจ วิพากษและเสนอแนะขอความโฆษณาในยุคปจจุบัน
3210 – 2107

เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
(Advertising Presentation Techniques)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจวิธีการ เทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนองานโฆษณา
2. สามารถนําเสนองานโฆษณาโดยใชเครื่องมือรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. เกิดทักษะในการนําเสนองานโฆษณาที่มีคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกวิธีการ เทคนิครูปแบบตาง ๆ ในการนําเสนองานโฆษณา
2. นําเสนองานโฆษณาโดยใชเครื่องมือสําเร็จรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและนาสนใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคนิคการนําเสนอ จิตวิทยาในการ
นําเสนอ ประเภทและรูปแบบของการนําเสนอ การจัดทําเครื่องมือและอุปกรณในการนําเสนอ การ
วิเคราะหงานโฆษณา การนําเสนองานโฆษณาโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ ปญหาและอุปสรรคในการนําเสนอและแนวทางใน
การแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางการนําเสนองาน
3210 – 2108

การโฆษณาและพฤติกรรมของผูบ ริโภค
(Advertising and Consumer Behavior)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในความสัมพันธของพฤติกรรม
2. สามารถนําความรูไปใชในการสรางสรรคงานโฆษณา
3. เห็นความสําคัญของการโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดสารโฆษณาไดเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภค
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นํากฎเกณฑทางพฤติกรรมศาสตรมาใชในการโฆษณาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหจิตวิทยาผู บริโภคในสถานการณทาง
การตลาด พื้นฐานทางจิตวิทยา ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา และ
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะหผูบริโภคในฐานะผูรับสารและเปาหมายในการจูงใจ
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3210 – 2109

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ
(Seminar in Advertising and Public Relation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู และทักษะในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
2. สามารถจัดสัมมนาเกี่ยวกับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธได
3. เกิดเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห วิพากษ การโฆษณาและประชาสัมพันธในภาวะปจจุบัน
2. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ย วกับ ฝก การจัดสั มมนา การเตรีย มเครื่องมือ เครื่องใช สิ่ง อํานวยความ
สะดวก ขั้นตอนในการสัมมนา หนาที่ความรับผิดชอบ และการประสานงานของผูดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวกับวิชาชีพการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ
3210 – 2110

ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องตน
(Basic for Practice Advertising)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เกิดความรู ความเขาใจในวิธีการปฏิบัติงานดานการโฆษณา
2. สามารถผลิตงานโฆษณาอยางงายใหกับองคกรได
3. มีเจตคติทด่ี ีตอ วิชาชีพนักโฆษณา
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการโฆษณาได
2. ผลิตงานโฆษณาอยางงายไดอยางเหมาะสม
3. ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของนักโฆษณาที่มีตอสังคมได

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนขอความทางสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ การผลิตงานโฆษณา
ทางวิทยุ การเขียนโปสเตอร การพูดหรือประกาศเพื่อชักจูงใจกลุมเปาหมายใหกับองคกร เลือกใชสื่อ
โฆษณาไดเหมาะสมกับทองถิ่น
3210 – 2111

ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ
(Practice to Advertising)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานโฆษณาอยางมืออาชีพ
2. สามารนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานโฆษณาได
3. มีการปรับตัวและมีทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพงานโฆษณาได
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาได
2. นําเสนอและผลิตชิ้นงานโฆษณาใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จําแนกหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ในบริษัทตัวแทนโฆษณาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ย วกั บขั้ นตอนการปฏิบัติง านโฆษณา การประสานงานลู ก คา การเขี ย น
ขอความโฆษณา การสรางสรรคงานโฆษณา การใชสื่อโฆษณา การนําเสนองานโฆษณา ผลิตงาน
โฆษณาไดตามวัตถุประสงคขององคกรและเหมาะสมกับทองถิ่น
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วิชาชีพสาขางานการประชาสัมพันธ
3210 – 2201

การประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ
(Practices for Government and Business Organization)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในวิวัฒนาการ วัตถุประสงค และขอบขายงานการประชาสัมพันธของรัฐ
และธุรกิจ
2. ดําเนินการประชาสัมพันธกิจการของรัฐและธุรกิจได
3. มีความตระหนักในหนาที่ในฐานะตัวแทนของรัฐและธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุวิวัฒนาการ วัตถุประสงคและขอบขายงานประชาสัมพันธของรัฐและธุรกิจ
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ กิจการของรัฐและธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ วิ วัฒ นาการ วั ตถุ ป ระสงค นโยบาย วิธี ดํา เนิ น การและความรั บ ผิ ด ชอบของ
หนวยงานของรัฐและองคกรธุรกิจที่มีตอสังคม การจัดรูปแบบหนวยงานประชาสัมพันธใน หนวยงาน
รัฐบาลและองคกรธุรกิจ ความแตกตางระหวางการประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐและองคกรธุรกิจ
องคประกอบและลักษณะของการดําเนินงานที่สะทอนภาพลักษณขององคกรในเชิงบวกหรือเชิงลบ
3210 – 2202

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
(Writing for Public Relation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ
2. สามารถเขียนเพื่อการประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ
3. มีจริยธรรมในการเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา
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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
(Public Relation Media)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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

การจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Special Events for Advertising and Public Relations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในความหมาย ความสําคัญและประเภทของกิจกรรมเพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ
2. จัดกิจกรรมพิเศษหรือการโฆษณาและประชาสัมพันธแบบตาง ๆ
3. จัดกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธดวยความรับผิดชอบตอสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่ อการโฆษณาและประชาสัม พันธป ระเภทตาง ๆ ความ
รับผิดชอบของผูจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3210 – 2205

การประชาสัมพันธสาํ หรับการพัฒนาชุมชน
(Public Relations for Community Development)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธสําหรับใชในการพัฒนาชุมชน
2. สามารถวิเคราะหชุมชนในทองถิ่น การพัฒนาชุมชน สินคาและผลิตภัณฑของชุมชน
3. เลือกใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธชุมชนไดอยางเหมาะสม
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและแบงกลุมชุมชนในทองถิ่นไดอยางถูกตอง
2. จําแนกความเหมือนและแตกตางของแตละชุมชน
3. เลือกใชเครื่องมือเพื่อประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับชุมชน
4. ประชาสัมพันธชุมชนรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ

329
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ย วกับ การจัดตั้ง ชุมชนในทองถิ่ น ประวัติความเปนมา พั ฒนาการชุมชน
จุดออน – จุดแข็งของชุมชน ผลงาน สินคา ผลิตภัณฑของชุมชน การวิเคราะหชุมชนในทองถิ่น การ
ประชาสัมพันธชุมชนในทองถิ่นในดานตาง ๆ โดยใชเครื่องมือการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับทองถิ่น
3210 – 2206

การสื่อขาว
(Reporting)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในวิธีการสื่อขาวและหลักการเขียนขาว
2. สามารถสื่อขาวและเขียนขาว
3. มีจริยธรรมในการสื่อขาวและเขียนขาว
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุวธิ ีการสือ่ ขาวและหลักการเขียนขาว
2. สือ่ ขาวและเขียนขาวภายใตกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของขาวและการสื่อขาว องคประกอบของขาว หลักและ
วิธีการสื่อขาวประเภทตาง ๆ การเขียนขาวประเภทตาง ๆ การรายงานขาวนอกสถานที่ จริยธรรมในการ
สื่อขาวและเขียนขาว
3210 – 2207

เทคนิคการเปนพิธกี ร
(Master of Ceremony Techniques)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในความหมาย บทบาทหนาที่ของพิธีกร
2. สามารถเปนพิธีกรในงานตาง ๆ ทั้งงานพิธีกร ทั้งพิธีการและไมเปนพิธีการ
3. มีความรับผิดชอบตออาชีพและตอสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาที่ของพิธีกร
2. เปนพิธีกรในงานตาง ๆ

หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และบทบาทหนาที่ของพิธีกร บุคลิกภาพของ
พิธีกร การเตรียมตัวเพื่อทําหนาที่พิธีกร การปฏิบัติหนาที่พิธีกรในงานตาง ๆ ทั้งงานพิธีกร กึ่งพิธีการ
และไมเปนพิธีการ ความรับผิดชอบของพิธีกรตออาชีพและตอสังคม
3210 – 2208

การประชาสัมพันธเพือ่ การทองเทีย่ ว
(Public Relations for Tourism)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจความหมาย บทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธตอการ
ทองเที่ยว
2. สามารถเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธการทองเที ่ยว
3. สามารถประชาสัมพันธการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม
4. เห็นคุณคาในการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว
2. สรางเครือ่ งมือรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
3. ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น
4. นํา ความรูดา นการประชาสั ม พันธ ม าใชเผยแพร งานการท องเที่ ย วของท อ งถิ่ นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย บทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธ เพื่อการ
ทองเที่ยว รูปแบบและวิ ธีการประชาสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธ การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ การสรางเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการประชาสัมพันธ
3210 – 2209

การประชาสัมพันธเพือ่ การโรงแรม
(Public Relation for Hotel)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจในหลักการของการประชาสัมพันธ
2. มีความสามารถประยุกตใชความรูทางดานการประชาสัมพันธกับงานโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
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3. มีเจตคติที่ดีตอการประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขั้นตอนการสรางความสัมพันธดีกับกลุมเปาหมายของงานโรงแรม
2. ปฏิบัติงานด านการประชาสั มพันธ กั บธุรกิ จโรงแรมได อยางมีประสิทธิ ภ าพ เสริ ม สร า ง
ภาพลักษณขององคกร
3. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ โรงแรมได อ ย า งเหมาะสม ส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมของทองถิน่
4. เลือกสรรสื่อประชาสัมพันธไดสอดคลองกับทองถิ่นขององคกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ บทบาทของการ
ประชาสัมพันธกับธุรกิจโรงแรม การเขียนขาวประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
ธุรกิจโรงแรม การเขียนโครงการเพือ่ การประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ การวัดและประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ
3210 – 2210

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน
(Basic for Practice Public Relations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ เบือ้ งตน
2. ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเบื้องตน
3. เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและมีเจตคติทด่ี ตี อ การปฏิบตั งิ านดานการประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธเบื้องตน
2. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน
3. บุคลิกภาพดี มีเจตคติเหมาะแกการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ย วกับ ขอบข ายและความรับผิ ดชอบของงานประชาสั มพั นธ เบื้องต น ฝ ก
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเบื้องตน เชน การตอนรับ การบริการ ฝกพัฒนาบุคลิกภาพดานตางๆ เชน
การแตงกาย การพูด และบุคลิกภาพดานอื่น ๆ ใหเหมาะแกการปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธ
หลักสูตร ปวส. 2546
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3210 – 2211

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเพื่ออาชีพ
(Practice to Public Relation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ โดยรวม
2. เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานประชาสัมพั นธ
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุขอบขายและความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธโดยรวม
2. ระบุกระบวนการประชาสัมพันธและปฏิบตั งิ านประชาสัมพันธ
3. บุคลิกภาพดี มีเจตคติที่ดีแกการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ ยวกับขอบขายและความรับผิ ดชอบของงานประชาสัม พั นธ โดยรวม ฝ ก
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธจนฝกพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางเจตคติที่ดีตออาชีพนักประชาสัมพันธ
3210 – 2109

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Seminar in Advertising and Public Relation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและทักษะในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. สามารถจัดสัมมนาเกี่ยวกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. เกิดเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห วิพากษ การโฆษณาและประชาสัมพันธในภาวะปจจุบัน
2. จั ด สั ม มนาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู แ ละประสบการณ เ กี่ ย วกั บ งานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฝกการจัดสัมมนา การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสิ่งอํานวยความสะดวก
ขั้นตอนในการสัมมนา หนาที่ความรับผิดชอบและการประสานงานของผูดําเนินการจัดประชุมสัม มนา
การจั ด นิ ท รรศการ ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ประชุ ม และสั ม มนาที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ

หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

หลักสูตร ปวส. 2546
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3211 – 2001

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก
(Fundamentals of Retail Business)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจวิวัฒนาการ ประเภท และสวนผสมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก
2. มีทักษะในการจัดสภาพแวดลอม และแผนผังการดําเนินงานรานคาปลีก
3. ตระหนักถึงการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก ที่สอดคลองกับกฎหมาย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหสวนผสมทางการตลาดธุรกิจคาปลีก
2. วิเคราะหสภาพแวดลอม และแผนผังการดําเนินงานรานคาปลีก
3. จัดการสงเสริมการขายของรานคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป น มาและวิ วั ฒ นาการของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ประเภทของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก
สวนผสมทางการตลาดของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก ไดแก ทําเลที่ตั้งราน การคัดเลือก การจัดซื้อ
การจัดเก็บ และการตั้งราคาสินคา การโฆษณา ลักษณะของการขาย และการบริการ ที่ดี การสงเสริม
การขาย และการประชาสัมพันธ สภาพแวดลอมและบรรยากาศของราน แผนผังของราน เทคโนโลยีที่
ใชในธุรกิจคาปลีก และกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก
3211 – 2002

การบริหารรานคาปลีก
(Retail Store Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลัก และวิธีการบริหารรานคาปลีก
2. มีทักษะของการบริหาร และจัดการรานคาปลีก
3. ตระหนักถึงวิธีการบริหาร และจัดการรานคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการบริหาร และจัดการรานคาปลีก
2. จัดทํางบประมาณการเงิน และรายการคาใชจา ยของการบริหารรานคาปลีก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ย วกั บการบริ หารรานคาปลีก ในด านการจัดการดา นการเงิ น การดู แลผล
ประกอบการของรานใหเปนไปตามเปาหมาย การดูแลรักษาสภาพราน กลุมสินคา / แผนกและความ
ปลอดภัย การบริหารขอมูล และการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช
3211 – 2003

การบริการลูกคา
(Customer Service)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจความสําคัญ และประเภทของการบริการลูกคา
2. เกิดทักษะในการใหบริการ และตอนรับลูกคา
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการ และตอนรับลูกคาเพื่อเพิ่มยอดขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญ และประเภทของการบริการลูกคา
2. ใหบริการ และตอนรับลูกคาในสถานการณจําลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการใหบริการ และผลที่ไดรับ ประเภทของการบริการ
ระดับการบริการ การพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการ ศิลปะการใหบริการ
เทคนิคการบริการลูกคา การตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค มาตรฐานการบริการ การจัดการขอ
รองเรียนของลูกคา ระบบการบริหาร และสรางความสัมพันธกับลูกคา
3202 – 2006

พฤติกรรมผูบ ริโภค
(Customer Behavior)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค
2. มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3. ตระหนักถึงมูลเหตุและแจงจูงใจในการซื้อของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรูปแบบพฤติกรรมผูบ ริโภคทีเ่ ปนสาเหตุจงู ใจตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ
2. ประยุกตการใชทฤษฎีแหงความตองการและทฤษฎีการจูงใจ
3. เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพรนวัตกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบ ริโภค รูปแบบตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางออม
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อ
3211 – 2004

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
(Product Knowledge)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจองคประกอบของผลิตภัณฑ
2. มีความรูความเขาใจสวนประกอบของสินคา ในเรื่องของลักษณะภายนอก ขอไดเปรียบของ
สินคา และประโยชนใชสอย
3. ตระหนักในความสําคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความแตกตางของผลิตภัณฑ
2. จําแนกประเภท และหมวดหมูของสินคา
3. อธิบายคุณลักษณะ ขอไดเปรียบ และประโยชนของสินคาแตละชนิด
4. นําเสนอ และสาธิตสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บความต องการของผู บ ริ โภค ประเภทของสิ น ค า แหล ง ผลิ ตภั ณ ฑ
กระบวนการผลิต การจัดสงมอบสินคา การเก็บรักษาสินคา การนําเสนอ และการสาธิต การสงเสริม
การขาย วิเคราะหคูแขงขันทางการตลาด วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ
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3202 – 2001

การจัดการขาย
(Sales Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจวิธีการจัดการขายอยางมีระบบ
2. มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนภูมโิ ครงสรางการจัดองคการฝายขาย
2. ฝกอบรมพนักงานขาย กําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขายและจัดทํารายงานการขาย
3. ออกแบบเครือ่ งมือประเมินผลการปฏิบตั งิ านขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสําคัญของโครงสราง และ การจัดรูป
องคการฝายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝก อบรมพนักงานขาย การจา ย
คาตอบแทน การกําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขาย การทํารายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย การประเมินผลการปฏิบตั งิ านขาย
3211 – 2005

การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวคิด การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดกิจกรรมในการอบรมพัฒนาบุคลากร / การสรางขวัญและกําลังใจ
2. เขี ย นกระบวนการ ขั้ น ตอน ในการประเมิ นผลงาน / การแรงงานสั ม พั น ธ / การ
ประกันสังคม
3. เขียนกระบวนการในการวางแผนการทํางาน / การวางแผนบุคลากร / การสรรหา / การ
คัดเลือกบุคลากร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอบเขตของหนาที่ การบริหาร
ทรัพ ยากรบุค คล การวางแผนบุค ลากร ขั้นตอนการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล การวิเคราะหง าน การ
วางแผนทางการทํางาน การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสรางขวัญ และ
กําลังใจ การประเมินผลงาน การแรงงานสั มพันธ การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) การประกันคุณภาพ
3211 – 2006

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก
(Commercial Law for Retailing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคาปลีก และกฎหมายภาษีอากร
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน และดําเนินธุรกิจตามกฎหมายคุม ครองผูบ ริโภค
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขี ย นกระบวนการขั้ น ตอนพระราชบั ญ ญั ติ ก ารค า ปลี ก กฎหมายภาษี อ ากร กฎหมาย
สิ่งแวดลอม
2. เขียนกระบวนการขั้นตอนการประกันสังคม กฎหมายคุมครองแรงงาน
3. ระบุขอกฎหมายที่ผูประกอบการคาปลีกตองปฏิบัติตาม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญญั ติก ารค า ปลี ก กฎหมายภาษี อ ากร กฎหมายคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายคุมครองแรงงาน การประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานธุรกิจคาปลีก
3211 – 2007

การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก
(Merchandise for Retailing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจกระบวนการจัดการสินคา
2. มีทักษะในกระบวนการจัดการสินคา
3. ตระหนักถึงการจัดการสินคาเพือ่ สนองตอบความตองการของลูกคา
คําอธิบายรายวิชา
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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
(Sales Promotion)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย (Sales Promotion Mix)
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย
3. ออกแบบเครือ่ งมือประเมินการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย วัตถุประสงคและ
ประโยชน ของการส ง เสริ ม การขาย อุปสรรคและป จจัยที่มีผลตอการสงเสริ มการขาย การวางแผน
สงเสริมการขาย เครื่องมือในการสงเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค คนกลางและพนักงานขาย การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย
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3211 – 2008

การบริหารระบบขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีก
(Retail Information Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจสําคัญของระบบขอมูลที่ใชในสํานักงาน / องคการ
2. มีทักษะในการเลือกใชระบบปฏิบัติการ วิธีการประมวลผล และการจัดเก็บขอมูล
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการประมวลผล และการจัดเก็บขอมูล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการบริหารระบบขอมูลสําหรับธุรกิจคาปลีก
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคการ
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 การทํางานของเครื่องอนุมัติ วงเงินบัตรเครดิต (EDC
/ ICE 5500) เครื่องอนุมัติบัตรเครดิต (Imprinter) การไหลเวียนของระบบขอมูลในระบบ (System
Flow) การใชประโยชนของขอมูลตาง ๆ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคาปลีก
3211 – 2009

การสือ่ สารการตลาด
(Marketing Communication)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักและวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ
2. มีทักษะการเขียนโตตอบจดหมายและเขียนรายงานธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความถูกตองและความรอบคอบในการติดตอสื่อสาร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการ และวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ
2. เขียน และโตตอบจดหมายธุรกิจ
3. ถายทอดขาวสาร คําแนะนํา เกี่ยวกับธุรกิจไปสูผูบริโภค

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

343
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการติดตอเพื่อประกอบการระหว างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจ
กับผูบ ริโภค ธุรกิจกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ การเขียนและโตตอบจดหมาย การเขียนรายงานของ
ธุรกิจ การเตรียมการจัดสงเอกสารทางการคา การถายทอดขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจไปยังผูบริโภคโดยผาน
สื่อตาง ๆ
3202 – 2011

การบริหารการจัดซือ้
(Purchasing Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เข า ใจลํ า ดั บ ขั้ น ตอนและระเบี ย บวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ ของหน ว ยงานภาครั ฐ บาล รั ฐ วิ ส าหกิ จ
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 การเลื อกและหาแหลงซื้ อ การควบคุม สินคาคงคลัง การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้ อ
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ
3202 – 2002

การวิจัยตลาด
(Marketing Research)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านวิจยั
2. มี ทั ก ษะจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การวางแผน การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การแปล
ความหมายและการนําเสนอ
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3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุร กิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเครือ่ งมือ วางแผนการวิจยั เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจยั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็ บ
รวบรวมข อมูล การวิ เคราะห การอ า นและแปลความหมายของข อมูล การนํ า เสนอและการติ ด ตาม
ผลการวิจยั โดยเนนการปฏิบตั งิ านจริง
3211 – 2010

กลยุทธธุรกิจคาปลีก
(Retail Strategy)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลัก และกลยุทธธุรกิจคาปลีก
2. มีทักษะดานตาง ๆ ของกลยุทธธุรกิจคาปลีก
3. ตระหนักในความสําคัญของธุรกิจคาปลีกซึ่งนําไปสูความสําเร็จในอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหลักษณะธุรกิจคาปลีก
2. สํารวจทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจคาปลีก
3. วิจัยตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจคาปลีก
4. วิเคราะหปรับปรุงยอดขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ มของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ ป จ จั ย
ความสําเร็จในการแขงขันของธุรกิจคาปลีก ประกอบดวยทําเลที่ตั้งรานคาปลีก การผลิต ลอจิสติคส
การเงิน การวิจัยและพัฒนาการตลาด การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศ แนวคิด และหลักการ
ทั่วไปในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทะภาพ
ภายในสถานการณความไมแนนอน และภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
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3211 – 2011

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจกระบวนการจัดตั้งรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย
3. ตระหนักถึงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการจัดตัง้ รานคาขนาดกลาง และขนาดยอม
2. จัดกิจกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห เลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง ของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
กลุมเปาหมาย รายได จํานวนประชากรในชุมชน การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา คูแขงขัน ขอมูลจาก
แหลงเงินทุน เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การขออนุญาต
การจัดตั้งธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม การจัดกิจกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย การนํา
เทคโนโลยีมาใชในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม คุณธรรม จริยธรรมของการประกอบธุรกิจขนาด
และ และขนาดยอม
3211 – 2012

การจัดการธุรกิจในระบบจัดสงถึงลูกคา
(Delivery Systems Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจแนวทางในการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย
2. สามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อของลูกคาแตละกลุมได
3. สามารถกําหนดปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งในการบริการได
4. สามารถอธิบายหลักการกําหนดเขตลูกคา
5. มีความรูความเขาใจลักษณะการบริหาร การจัดสงสินคา
6. ควบคุมคุณภาพสินคาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
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มาตรฐานรายวิชา
1. แนวทางในการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย
2. จัดกิจกรรมวิธกี ารจัดแบงเขตเพือ่ บริการลูกคา (Routing)
3. วิเคราะหจดุ คุม ทุน การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา การ
เลือกทําเลที่ตั้ง การจัดแบงเขตเพื่อบริการลูกคา (Routing) การวิเคราะหจุดคุมทุน การบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM) การสงเสริมการขาย การบริการ การจัดสงสินคา และการรับประกัน คุณภาพ
3211 – 2013 การตลาดเพื่อสังคม
(Social Marketing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจวิวฒ
ั นาการของการตลาด
2. สามารถอธิบายแนวคิดทางการตลาดได
3. สามารถกําหนดกิจกรรมสําหรับแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมได
4. กําหนดกิจกรรมในการเขาถึงกลุมเปาหมายได
5. ตระหนักถึงความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนการวิวัฒนาการทางการตลาด และพัฒนาแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม
2. จัดกิจกรรมการตลาดเพือ่ สังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการตลาด การพัฒนาแนวคิดทางการตลาด การตลาด
เพื่อสังคม และการประยุกตใชกับองคการ การกําหนดกลุมเปาหมาย การเขาถึงกลุม เปาหมาย ประเภท
กิจกรรมการตลาดเพื่อสั ง คม แนวทางในการจัดการผลิ ต ภัณฑ การบริ ก ารเพื่ อสั ง คม จริ ย ธรรมใน
การตลาด และความรับผิดชอบตอสังคม
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
3211 – 4101 การขายและการบริการ
(Sales And Services Operation)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะ และประสบการณจริงเกีย่ วกับการจัดการขาย
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
การเลือกสรรสินคา การใหบริการแกลูกคา การชําระเงิน การจัดการสินคา การสงเสริมการขาย
3211 – 4102 การจัดซื้อและการบริหาสินคาคงคลัง
(Purchasing Operation And Inventory Management)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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. ทําขัน้ ตอนการจัดเก็บสินคา และการควบคุมสินคาคงคลัง
3. จัดทําการวางแผนการจัดพื้นที่ของการวางสต็อกสินคาใหสัมพันธกับสินคาหนาราน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาสินคา การวางแผน และการดําเนินการ ระเบียบวิธีการจัดซื้อ
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ การเลือกและหาแหลงซื้อ เทคนิคในการเจรจาตอรอง การประเมินผล
การจัดซื้อ การจัดเก็บสินคาและการควบคุมสินคาคงคลัง การวางแผนการจัดพื้นที่ของการวางสต็อก
สินคาใหสัมพันธกับสินคาหนาราน การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร การตัดสต็อกสินคา การ
ตรวจนับสินคา การรายงานยอดสต็อกสินคา
3211 – 4103 การจัดการธุรกิจคาปลีก
(Retail Management)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะและประสบการณจริงในการจัดการธุรกิจคาปลีก
2. มีทักษะ และประสบการณจริงในการวางแผนงานบุคคล งานการเงิน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการ การวางแผน และการดําเนินการจัดการบริหารงานราน
2. จัดทํากระบวนการขัน้ ตอนการควบคุม / ติดตามผล
3. จัดกิจกรรมการจูงใจพนักงานในราน
4. จัดทํากระบวนการ สุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันสินคาสูญหาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน และการดําเนินการจัดการธุรกิจคาปลีก การควบคุมและ
ติดตามผล การบริหารการเงิน การควบคุม การวางแผนการเงิน การจูงใจพนักงานในราน สุขอนามัย
ความปลอดภัยการปองกันสินคาสูญหาย
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3211 – 4104 การจัดการสินคาประเภทอาหารสด
(Fresh – Food Management Operation)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
เพื่อใหมีทักษะ และประสบการณจริงในการจัดการแผนกอาหารสดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการของปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการเจริญเติบโตของแผนกอาหารสด
2. จัดกิจกรรม การบรรจุหบี หอ การวางโชว การปรุงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร
3. บอกลักษณะการผลิตภัณฑ
4. จัดกิจกรรมการเพิม่ ยอดขาย 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 เพือ่ ให
เพื่อใหมีทักษะ และประสบการณจริงในการจัดการสินคาที่ไมใชอาหาร หรือสินคากลุมพิเศษ
(สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา หรือเครื่องใชภายในบาน หรือเฟอรนิเจอร ฯลฯ) อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มาตรฐานรายวิชา
1. สั่งสินคา คัดเลือกสินคา จัดเรียงสินคา รักษาคุณภาพสินคา
2. จัดกระบวนการปองกันการสูญหาย การควบคุม การตรวจสินคาคงคลัง และสินคาที่ผูจัด
จําหนายสงโดยตรง
หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

350
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการสั่งสินคา การคัดเลือกสินคา กาจัดเรียงสินคา การ
รักษาคุณภาพสินคา การปองกันการสูญหาย การควบคุม การตรวจสอบสินคาคงคลัง และสินคาที่ผู
จําหนายโดยตรง
3211 – 4106 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกทั่วไป
(Occupational Operation Seminar)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจคาปลีกมาผสมผสานใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ และมีประสบการณการทํางานจริง
2. สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ ได โ ดยการนํ า เทคนิ ค กรณี ศึ ก ษา
สถานการณจําลองและอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริงตามความเหมาะสมของธุรกิจทองถิ่น
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ติเ กี่ ย วกั บ ความหมาย และความสํ าคั ญ ของการปฏิ บั ติงานด า นธุ ร กิ จค า ปลี ก
เทคนิคการดําเนินงานเพื่ อความสํ า เร็จในงานอาชี พ การศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการ การจั ด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจทองถิ่น
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจรานสะดวกซือ้
3211 – 4201 การบริหารรานสะดวกซือ้ 1
(Convenience Store Management Operation 1)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานรานสะดวกซื้อครบทุกประเภทของงาน
2. ดูแลรักษาสภาพราน และความปลอดภัยภายในราน
3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารงานรานสะดวกซื้อ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนขัน้ ตอนการดูแล / ควบคุม / ตรวจสอบการขายสินคาภายในราน
2. จัดกิจกรรมการบริการภายในราน
3. จัดลําดับขั้นตอนการดูแลรักษาสภาพราน และความปลอดภัยภายในราน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานรานสะดวกซื้อเกี่ยวกับการควบคุ มดูแล และตรวจสอบใน
การขายสินคา และบริการภายในราน การดูแลรักษาสภาพราน และความปลอดภัยภายในราน
3211 – 4202 การบริหารรานสะดวกซือ้ 2
(Convenience Store Management Operation 2)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะและประสบการณจริงในการรวบรวมขอมูลในการสั่งสินคา
2. มีทักษะและประสบการณจริงในการควบคุมตรวจสอบสินคาคงเหลือภายในรา น
3. มีทัศนคติที่ดีในการรับผิดชอบการสั่งสินคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการขัน้ ตอนเพือ่ เปนขอมูลในการสัง่ สินคา
2. เขียนขัน้ ตอนการควบคุมตรวจสอบสินคาคงเหลือภายในราน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารรานสะดวกซื้อ เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลในการสั่งสินคา
และการควบคุมตรวยสอบสินคาคงเหลือภายในราน
3211 – 4203 การบริหารรานสะดวกซือ้ 3
(Convenience Store Management Operation 3)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะและประสบการณในการดูแลผลประกอบการของราน
2. มีทักษะและประสบการณในการควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ
ราน
3. มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผลประกอบการของราน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการขัน้ ตอนการดูแลผลประกอบการของราน
2. ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของราน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานบริหารรานสะดวกซื้อ เกี่ยวกับการดูแลผลประกอบการ
ของราน การจัดทําและควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของราน
3211 – 4204 การบริหารรานสะดวกซือ้ 4
(Convenience Store Management Operation 4)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะและประสบการณจริงในการสรรหา / การคัดเลือก / การฝกอบรม
2. มีทักษะและประสบการณจริงในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการในการคัดเลือกบุคคล
2. จัดกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงาน บริหารรานสะดวกซื้อ การบริหารงานบุคคลในการสรร
หา การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร การสั่งงาน และควบคุม การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
3211 – 4205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ
(Occupational Operation Seminar)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจรานสะดวกซื้อ มาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ และมีประสบการณการทํางานจริง
2. สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ ได โ ดยการนํ า เทคนิ ค กรณี ศึ ก ษา
สถานการณจําลอง และอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานดานธุรกิจรานสะดวกซื้อ และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริงตามความเหมาะสมของธุรกิจ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการปฏิบัติงาน ดานธุรกิจรานสะดวก
ซื้อ เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การจัด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบตั งิ านจริงตาม
โครงการทีจ่ ดั ทําขึ้น และตามความเหมาะสมของธุรกิจ
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจสรรพสินคา
3211 – 4301 การบริหารงานสรรพสินคา 1
(Department Store Management 1)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับเปาหมาย วัตถุประสงค ปรัชญา การดําเนินงานขององคกร
2. มีความรูความเขาใจรูปแบบการบริการ การขาย การจัดจําหนายสินคาของสรรพสินคา และ
มาตรฐานการบริการ
3. มีค วามรูค วามเขา ใจนโยบายด านการบริก ารลู ก คา และรู ปแบบการบริก ารที่บ ริษั ท จัดไว
อํานวยความสะดวกแกกลุมลูกคา
4. มีความรูความเขาใจในความสําคัญของการจัดสงเสริมการขายที่มีตอการกระตุน ยอดขาย
5. มีความรูกลุมลูกคา และตําแหนงทางการตลาด
6. มีความรู ทักษะในการศึกษาคุณสมบัติของสินคา การสาธิตสินคาแกลูกคา
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิ บั ติ ง านตามระบวนการการขาย และบริ ก ารของห า งสรรพสิ น ค า ได อ ย า งถู ก ต อ ง
ครบถวน
2. นําเสนอรูปแบบของการบริการ ใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา
3. สามารถขายสินคาใหลูกคาไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานขายสินคา ณ สถานที่ปฏิบัติจริง รูปแบบการขาย การ
จําหนายสินคาของสรรพสินคา กระบวนการขายและขั้นตอนมาตรฐาน การบริการ รูปแบบการบริการ
ที่สรรพสินคาบริการลูกคา และหลักการ / ปรัชญา / นโยบายดานการใหบริการขององคกร ความสําคัญ
ของการสงเสริมารขายทีม่ ตี อ การกระตุน ยอดขาย กลุมลูกคา ตําแหนงทางการตลาด
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3211 – 4302 การบริหารงานสรรพสินคา 2
(Department Store Management 2)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. อธิบายความสําคัญของการจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise
2. บอกรูปแบบการจัดเรียงสินคาที่เหมาะสมกับสินคาแตละหมวดหมู แตละประเภท
3. บอกประโยชนการจัดเรียงสินคาทีม่ ตี อ การขาย
4. มีความรูค วามเขาใจกระบวนการจัดนําเสนอสินคาตอเนือ่ ง หลักการ Mix and Match
5. มีความรูค วามเขาใจขัน้ ตอนเทคนิคการขายแบบตอเนือ่ ง
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตามกระบวนการ การจัดเรียงสินคาของสินคาแตละประเภท
2. จัดกิจกรรม Mix and Match
3. เตรียมตัว และนําเสนอการขายแบบตอเนือ่ งได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการจัดเรียงสินคา และการจัดแสดงสินคา หลักการจัดเรียง
สินคาตามลักษณะหมวดหมู และประเภทของสินคา ประโยชนการจัดเติมสินคา กระบวนการ Mix and
Match เพื่อดึงดูดลูกคา เทคนิคการขายแบบตอเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ยอดขาย
3211 – 4303 การบริหารงานสรรพสินคา 3
(Department Store Management 3)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจการจัดเก็บสินคาในสต็อกตามหลักการ 5 ส และประเภท หมวดหมูของ
สินคา
2. มีความรู นโยบายการบริหารสต็อกสินคาและประโยชนของแผนผังสตอก
3. มีความรูค วามเขาใจอัตราการหมุนเวียนสินคา (Stock Turn Over)
4. มีความรูก ารบริหารสินคาทีห่ า มขาดจาก Stock (Never Out Item)
5. มีความรูข น้ั ตอนการปองกันการสูญเสียของสินคา
6. มีความรูการบริหารการสั่งซื้อซ้ํา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนระบวนการเก็บรักษาสินคา / การบริหาร Stock / 5 ส
2. ทําหลักการจัดซื้อ 5R หลักการซื้อซ้ํา
3. เขียนกระบวนการหมุนเวียนสินคา/ การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Balance)
4. เขียนกระบวนการปองกันการสูญเสีย
5. อธิบายหลักการบริหารสินคาที่หามขาดจากสต็อก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการจัดเก็บสินคา การบริหาร Stock หลัก 5 ส
นโยบายการบริหารสินคา ประโยชนของแผนผัง Stock อัตราการหมุนเวียนสินคา การบริหาร สินคาคง
คลัง การปองกันการสูญเสีย
3211 – 4304 การบริหารงานสรรพสินคา 4
(Department Store management 4)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจลักษณะการบริหารงาน และการดําเนินงานหางสรรพสินคาโดยภาพรวม
2. เขาใจลักษณะงาน กระบวนการทํางาน ความสําคัญของหนวยงานสนับสนุนการขาย
3. มีความรูความเขาใจบทบาท และหนาที่ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษยของหัวหนางาน
/ ผูบังคับบัญชาในสายงาน
4. มีความรูความเขาใจดานการสอนงาน (Job Instruction) การพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการหางสรรพสินคา
2. จัดกิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การสอนงาน
3. เขียนระบวนการบริหารบุคคลไดแก การบรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การกําหนด
คาตอบแทน การประเมินผลงาน
4. ปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางาน และใหความสําคัญของหนวยงานสนับสนุน การขาย

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

357
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานการดําเนินการ และจัดการหางสรรพสินคา ขั้นตอนการ
ดําเนินงานรานสรรพสินคา นโยบายกิจการ นโยบายสินคา นโยบายการสงเสริมการขาย งานสนับสนุน
การขาย การบริหารงานบุคคลของหัวหนางาน ผูบังคับบัญชาในสายงาน ไดแก งานบริหารบุคคล การ
สรรหา การคัดเลือก การสอนงานการฝกอบรม การบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การประเมินผล
งาน การกําหนดคาตอบแทน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3211 – 4305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา
(Occupational Operation Seminar)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจสรรพสินคามาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห ตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ และมีประสบการณทํางานจริง
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยการนําเทคนิค กรณีศึกษา สถานการณ
จําลอง และอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิ เ คราะห ง านทางด า นธุ ร กิ จ สรรพสิ น ค า และพั ฒ นาเทคนิ ค การดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริง ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านด านธุ ร กิ จ
สรรพสินคา เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ
การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงาน
จริงตามโครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร
3211 – 4401

การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร
(Supercenter Management 1)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 เพือ่ ให
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 เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับตัวสินคา ประเภทสินคา
2. มีความรูใ นเรือ่ งการจัดเรียงสินคา และการบริหารสินคา
3. มีความรูความเขาใจในการขาย และการบริหารยอดขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายและแยกแยะประเภทสินคา
2. จัดเรียงสินคา และบริหารสินคา
3. บริหาร และวิเคราะหยอดขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับตัวสินคา การจัดเรียงสินคา การบริหารสินคา การขาย
การบริหารยอดขาย
3211 – 4404

การบริหารงานซูเปอรเซ็นเตอร 4
(Supercenter Management 4)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผน และการคัดเลือกบุคลากร
2. มีความรูใ นเรือ่ งของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3. มีความรูใ นเรือ่ งของการลงโทษ และการใหรางวัล
4. มีความรูใ นเรือ่ งของการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน และคัดเลือกบุคลากร
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ลงโทษ และใหรางวัล
4. จัดหลักสูตรฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การวางแผนทางด า นบุ ค ลากร การคั ด เลื อ ก
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การลงโทษ การใหรางวัล การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
3211 – 4405

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร
(Occupational Operation Seminar)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอรมาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบและมีประสบการณทํางานจริง
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยการนําเทคนิค กรณีศึกษา สถานการณ
จําลอง และอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิ เ คราะห ง านทางด า นธุ ร กิ จ ซู เ ปอร เ ซ็ น เตอร และพั ฒ นาเทคนิ ค การดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริงตามความเหมาะสมของธุรกิจ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานด านธุรกิจซูเปอรเซ็น
เตอร เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การจัด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจซูเปอรมาเก็ต
3211 – 4501

การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต 1
(Supermarket Management 1)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะทั่วไปของธุรกิจคาปลีกประเภทซูเปอรมาเก็ต
2. สามารถกําหนดวิธีการแบงสวนการตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย
3. มีทักษะของการวางแผนงานดานบุคลากร การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายลักษณะทั่วไปของธุรกิจคาปลีกประเภทซูเปอรมาเก็ต
2. วิเคราะหกระบวนการในการแบงสวนตลาด กําหนดตลาดเปาหมาย
3. จัดกิจกรรมการพัฒนา และฝกอบรมบุคลากร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก รู ป แบบของร า นซู เ ปอร ม าเก็ ต
พฤติก รรมการซื้ อของผู บริ โภค การกํ าหนดตลาดเปา หมาย การวางตํา แหนง การตลาด การกําหนด
เปาหมายการขาย การวางแผนดานบุคลากร การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
3211 – 4502

การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต 2
(Supermarket Management 2)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจวิธีการจัดการสินคาในแผนก และการวางแผนการจัดซื้อ
2. มีทักษะของการคัดเลือกสินคา การจัดสตอก และการตรวจนับสินคา
3. ตระหนักถึงแนวปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับสินคาสูญหาย
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดวิธีการจัดการสินคาในแผนก การวางแผนการจัดซือ้ ระบบการสั่งซื้อซ้ํา
2. เขียนกระบวนการขัน้ ตอนวิธกี ารคัดเลือกสินคา การจัดการสตอก และการตรวจนับสินคา
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินคาในแผนก การวางแผนจัดซื้อ ระบบการสั่งซื้อซ้ํา การ
คัดเลือกสินค า การจัดการสตอก การตรวจนับ สิ นค า การเบิก จ ายสิ นค า แนวปฏิบั ติในการจั ดการ
เกี่ยวกับสินคาสูญหาย วิธีการแกไขปญหาสินคานอยหรือมากเกินไป
3211 – 4503

การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต 3
(Supermarket Management 3)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจวิธีการวางแผนการขาย การกําหนดเปาหมายในการขาย
2. สามารถอธิบายวิธีการสงเสริมการขาย การเรียงสินคา การแนะนํา การสาธิตสินคา
3. มีทักษะในการบรรจุหีบหอ การจัดสงสินคา การแกปญหาของลูกคา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการ วิธีการวางแผนการขาย การกําหนดเปาหมายในการขาย
2. จัดกิจกรรมวิธีการสงเสริมการขาย การเรียงสินคา การสาธิตสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการขาย กําหนดเปาหมายในการขาย การสงเสริมการขาย
การเรียงสินคา การแนะนํา และการสาธิตสินคา การจําหนายสินคา การบรรจุหีบหอ การจัดสงสินคา
การแกไขปญหา และการรับขอเสนอของลูกคา
3211 – 4504

การบริหารงานซูเปอรมาเก็ต 4
(Supermarket Management 4)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจวิธีการวางแผนการตลาด การจัดเก็บขอมูล
2. มีความรูค วามเขาใจวิธกี ารรวบรวมขอมูล วิเคราะหงาน การจัดทํางบประมาณ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการวิธีการวางแผนการตลาด การจัดเก็บขอมูล
2. เขียนกระบวนการวิธีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหงาน การจัดทํางบประมาณ

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

363
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล วิเคราะห
งาน การจัดทํางบประมาณ กิจกรรมทางการตลาด การใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส
3211 – 4505

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมาเก็ต
(Occupational Operation Seminar)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจซูเปอรมาเก็ต มาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ และมีประสบการณการทํางานจริง
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยการนําเทคนิค กรณีศึกษา สถานการณ
จําลองและอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิ เ คราะห ง านทางด า นธุ ร กิ จ ซู เ ปอร ม าเก็ ต และพั ฒ นาเทคนิ ค การดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริง ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ความหมาย และความสําคั ญของการปฏิ บั ติงานด านธุ รกิ จค าปลี ก
เทคนิค การดําเนินงาน เพื่ อความสํา เร็จในงานอาชีพ การศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการ การจัด
บรรยาย หรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจทองถิ่น
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง
3211 – 4601

การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 1
(Specialty Store Management 1)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะรานคาเฉพาะอยาง
2. สามารถอธิบายแนวทางในการจัดรานคาเฉพาะอยาง
3. จัดกิจกรรมทางการตลาดของรานคาเฉพาะอยาง
4. สรางสรรคงานบริการที่เหมาะสมกับรานคาแตละประเภท
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินคา การจัดเรียงสินคา
2. จัดกิจกรรมการตลาด การดูแลอํานวยความสะดวกลูกคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขายสินคา การจัดเรียงสินคา การจัดชั้นวางสินคา เทคนิคการขาย
การแนะนําและสาธิตสินคา การจัดกิจกรรมการตลาด การดูแลอํานวยความสะดวกแกลูกคา การรับ
ขอเสนอแนะของลูกคา การบริการลูกคาสัมพันธ (CRM)
3211 – 4602

การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 2
(Specialty Store Management 2)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ
2. สามารถจัดทําบัญชี และควบคุมสินคาภายในรานคา
3. สามารถอธิบายกระบวนการในการแกปญหาสินคา และการใหบริการลูกคา
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทํากระบวนการจัดซือ้ สําหรับรานคา
2. ควบคุมสินคาใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม
3. จัดบริการลูกคาครบถวน
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินคาในแผนก กระบวนการจัดซื้อสินคา การบริหารสินคา
คงคลัง การจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทําบัญชีเบิกจาย การสํารองเพื่อจําหนาย วิธีการแกไขปญหาสินคา
ในสตอก การจัดสงสินคา
3211 – 4603

การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 3
(Specialty Store Management 3)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับการจัดการงานสํานักงาน การจัดทําเอกสาร การติดตอสือ่ สาร
2. มีความรูในดานการสงเสริมการขาย การเจรจาตอรอง
3. มีความสามารถในการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารการตลาด
4. คัดเลือกสินคาและสรางความหลากหลายของสินคาไดเหมาะสม
5. การบริหารธุรกิจเฉพาะอยางในชองทางการขายอื่น ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดการงานสํานักงาน จัดทําเอกสาร ติดตอสือ่ สาร
2. เขียนกระบวนการสงเสริมการขาย การเจรจาตอรอง
3. ใชเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสในการสือ่ สารการตลาด
4. เขียนกระบวนการเพื่อสรางความหลากหลายของสินคา และดูแลความปลอดภัยของสินคา
5. เพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจการคาปลีกเฉพาะอยาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานสํานักงาน การจัดทําเอกสาร การติดตอสื่อสาร การ
สงเสริมการขาย การเจรจาตอรอง การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารการตลาด การพัฒนา
ชองทางการจัดจําหนายสินคา การสรางความหลากหลายของสินคาในธุรกิจคาปลีก สินคาเฉพาะอยาง
การดูแลความปลอดภัยของสินคา
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3211 – 4604

การบริหารงานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 4
(Specialty Store Management 4)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(Occupational Operation Seminar)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจคาปลีกสินคา เฉพาะอยาง
มา
ผสมผสานใชในการวิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ และมี ประสบการณ
การทํางานจริง
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยการนําเทคนิค กรณีศึกษาสถานการณ
จําลอง และอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหง านทางดา นธุรกิจคา ปลีก สินคาเฉพาะอยา ง และพัฒนาเทคนิคการทํางานให มี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริง ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีกสินคา
เฉพาะอยาง เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงาน
จริงตามโครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

หลักสูตร ปวส. 2546
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วิชาชีพสาขางานธุรกิจบริการ
3211 – 4701

การบริหารงานธุรกิจบริการ 1
(Services Retailing 1)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของธุรกิจบริการ
2. ระบุลักษณะงานของธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ
3. เขาใจและใชอุปกรณตาง ๆ ตามลักษณะของธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ
4. มีทศั นคติทด่ี ใี นการบริหารงานธุรกิจบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บริการลูกคาไดตามลักษณะงานของธุรกิจบริการ
2. เขียนกระบวนการขัน้ ตอนการดําเนินงานของธุรกิจบริการแตละประเภท
3. ใหบริการที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
4. จัดลําดับขั้นตอนการดูแลรักษาความปลอดภัยในธุรกิจบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของธุรกิจบริการ วัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานธุรกิจบริการ โครงสรางของธุรกิจบริการ การเริ่มตนธุรกิจบริการ ลักษณะและประเภทของ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร การวางแผนบริ ก ารลู ก ค า การกํ า หนดนโยบายในการบริก ารลู ก ค า การควบคุ ม และ
พัฒนาการบริการ
3211 – 4702

การบริหารงานธุรกิจบริการ 2
(Services Retailing 2)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะและประสบการณจริงในการรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ
2. อธิบายหลักการปฏิบัติงานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
3. มีทัศนคติที่ดีในการรับผิดชอบงานในธุรกิจบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรับผิดชอบในธุรกิจบริการ
คําอธิบายรายวิชา
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2. เขียนกระบวนการขัน้ ตอนเพือ่ พัฒนาการบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการ มนุษยสัมพันธกับการบริการ การสรางความ
ประทับใจแกลูกคา ณ จุดบริการ การจัดการกับขอโตแยง และการเจรจาตอรอง ทักษะการปฏิบัติงาน
เพือ่ การบริการ การบริการเพือ่ เพิม่ ยอดขาย การบริการตอเนือ่ ง
3211 – 4703

การบริหารงานธุรกิจบริการ 3
(Services Retailing 3)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะและประสบการณในการสรางตลาดของงานบริการ
2. อธิบายวิธีการตัง้ ราคาคาบริการ
3. มีทักษะและประสบการณในการควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการ
4. อธิบายหลักการสื่อสารแบบบูรณาการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเครื่องมือสื่อสารกับงานบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมการตัง้ มาตรฐานอัตราคาบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการบริการ กลยุทธผลิตภัณฑในธุรกิจบริการ การ
สรางและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการบริการ การตั้งราคาคาบริการ การจัดจําหนายสําหรับธุรกิจบริการ
การสงเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3211 – 4704

การบริหารงานธุรกิจบริการ 4
(Services Retailing 4)

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. อธิบายเหตุจูงใจในการใชบริการและการวางแผนธุรกิจบริการ
2. มีทักษะและประสบการณจริง ในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. อธิบายคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจบริการ
4. มีทักษะและประสบการณจริงในการสรรหา / คัดเลือก / ฝกอบรมบุคลากร
5. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการขัน้ ตอนในการวางแผนธุรกิจบริการ
2. ควบคุมประสิทธิภาพในการใหบริการอยางมีมาตรฐาน
3. เขียนกระบวนการในการคัดเลือกบุคคล
4. จัดกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจบริการ การบริหารงานบุคคล
การสรร
หา การคั ดเลื อก การฝ ก อบรม และพั ฒนาบุ ค ลากร การสั่ ง งาน การควบคุ ม การปฏิบัติ งาน การ
วิเคราะหพฤติกรรมลูกคา การวางแผนสําหรับธุรกิจบริการแตละประเภท
3211 – 4705

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ
(Occupational Operation Seminar)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. นําความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานธุรกิจคาบริการ มาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีระบบ และมีประสบการณการทํางานจริง
2. สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยการนําเทคนิค กรณีศึกษาสถานการณ
จําลอง และอื่น ๆ มาใช
3. เกิดความกระตือรือรน การทํางานเปนทีม การรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานทางดานธุรกิจคาบริการ และพัฒนาเทคนิคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําโครงการเพือ่ การปฏิบตั งิ านจริง ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และนําขอมูลมาจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย และความสํา คัญของการปฏิ บั ติงานดานธุรกิ จ บริก าร
เทคนิคการดําเนินงานเพื่ อความสํ า เร็จในงานอาชี พ การศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการ การจั ด
บรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา การกําหนดการปฏิบัติงานจริงตาม
โครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
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3212 – 2001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
(English for Business Communication 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเบือ้ งตนในหัวขอตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา หรือบริการ
4. กรอกขอมูลในแบบฟอรมทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการฟงเรื่องขอความ
ข อ มู ล ทางธุ รกิ จ ฝ ก การสนทนาโต ตอบทางธุ ร กิ จ ในหั ว ข อ ต า ง ๆ การอ า นเอกสาร ข อมู ล ทางสถิ ติ
ประกาศ โฆษณา และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปสาระสําคัญจากการอานและฟง การเขียนใหขอมูล
บุคคล สินคา หรือบริการ การกรอกขอมูลในแบบฟอรมตาง ๆ
3212 – 2002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
(English for Business Communication 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
ทางธุรกิจ
2. มีทักษะการติดตอธุรกิจทางโทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3. เห็นคุณคาและมีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
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3. พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณตาง ๆ
ในสํานักงาน การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การนําเสนอดวยภาพ กราฟ แผนภูมิ การสาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การติดตอธุรกิจทาง
โทรศัพท การโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E - Mail)
3212 – 2003

การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Reading)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักและเทคนิควิธีในการอานเรื่องทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการอานขอความและเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน และนําความรูที่ไดมาใชอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปใจความสําคัญของเอกสาร หรือขอมูลทางธุรกิจ
2. พูดหรือเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทางธุรกิจ
3. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในขอความหรือเรื่องทางธุรกิจ หลักและเทคนิค
วิธีในการอาน ฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ และความเร็วในการอานขอความ เรื่อง และบทสนทนา
ทางธุรกิจ การจับใจความสําคัญ การตีความ การวิเคราะห การเรียงลําดับเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น
การสรุปความ และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
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3212 – 2004

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Writing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(English for Business Presentation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีในการนําเสนอทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. นําเสนอขอมูลทางธุรกิจจากรูปภาพ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
2. จัดทําปายประกาศนําเสนอขอมูลสินคา หรือบริการ
3. ตอบคําถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่นําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

375
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการนําเสนอ การคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ
การวางแผนงาน ฝกปฏิบัติการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจจากรูปภาพ ตาราง กราฟ แผนภูมิ การนําเสนอใน
รูปสื่อสิ่งพิมพ เชน ปายประกาศ การจัดนิทรรศการ การตอบขอซักถาม การอธิบายความ การแสดงความ
คิดเห็น การสรุปใจความสําคัญของขอมูล และการประเมินผลการนําเสนอ
3212 – 2006

ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
(English for Office Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 สํานวนที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบที่
เกี่ยวของกับงานสํานักงาน การใหขอมูล การตอนรับผูมาติดตอ การสื่อสารภายใน หนวยงาน การจัดเก็บ
เอกสาร (Filing) การเขียนบันทึกขอความ ประกาศ การพูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท การนัด
หมาย และขัน้ ตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
3212 – 2007

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
(English for Computing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร
หลักสูตร ปวส. 2546
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2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพือ่ งานคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคําสั่งและรายการตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สืบคนขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต
3. สรุปใจความสําคัญของขอมูลทีส่ บื คนทางอินเตอรเน็ต
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร ฝ ก
ปฏิบัติการอานคําสั่งและรายการ (Menu) ตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูล ทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Internet Network) การสรุปใจความสําคัญของขอมูลทางอินเตอรเน็ต และจากซีดีรอม (CDROM) ฝกเขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E - Mail)
3212 – 2008

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
(English for Job Application)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประกาศ รับสมัคร
งาน
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน
2. เขียนจดหมายสมัครงาน หรือกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน
3. เขียนประวัตสิ ว นตัว
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน ฝกปฏิบัติการอานและ
สรุปใจความสําคัญประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน
การเขียนประวัตสิ ว นตัว และการสัมภาษณงาน
3212 – 2009

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
(Business English Conversation 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในชีวติ ประจําวัน
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
ตําแหนงทีต่ ง้ั
3212 – 2010

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
(Business English Communication 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. สนทนาซื้อขายสินคาและบริการ
3. สนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ นการสนทนาทางธุ ร กิ จ ฝ ก ปฏิ บั ติก ารสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ ภายในสํานักงาน โรงงาน รานคา ธนาคาร สถานพยาบาล และโรงแรม การซื้อขาย
สินคา การสอบถามขอมูลสินคาและบริการ การสั่งซื้อ การตอรองราคา การเปลี่ยน/คืน การนัดหมาย การ
ยืนยั นหรื อเปลี่ ย นแปลงกํ า หนดการ การติดต อธุรกิจทางโทรศั พท การฝากและรั บ ฝากข อความทาง
โทรศัพท
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วิชาชีพสาขางาน
3212 – 2101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว
(English for Tourism)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2. มีทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอืน่ ๆ
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบิน
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการสนทนา
โตตอบเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอื่น ๆ ฝกอาน
เอกสารการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว
3212 - 2102

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
(English for Tour Guides)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับงานมัคคุเทศก
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก

หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ในงานมัคคุเทศก
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทาง และที่พัก
3. อานเอกสารทีใ่ ชในการเดินทาง
4. เขียนบันทึกขอความ และประกาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การตอนรับ การสํารองทีพ่ กั หรือทีน่ ง่ั การรับโทรศัพท การบอกทิศทาง การรับการรอง
ทุกข ฝกการใหขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทางและที่พัก ฝกอานเอกสารที่ใชในการ
เดินทาง การเขียนบันทึกขอความ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3212 - 2103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
(English for Hotel Operations)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรม
2. ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่ใชทั่วๆ ไปในงานธุรกิจโรงแรม
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบตามสถานการณตา ง ๆ ในงานโรงแรม
2. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการตาง ๆ ของโรงแรม
3. กรอกแบบฟอรมงานโรงแรม
4. อานเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาคํ าศั พ ท สํา นวน และโครงสร า งภาษาที่ ใช ใ นแผนกต า ง ๆ ของโรงแรม ฝ ก ปฏิ บั ติก าร
สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ เกี่ยวกับการสํารองที่พัก การตอนรับ การจัดเลี้ยง การใหขอมูล การ
บริการตาง ๆ การชําระเงิน ฝกการกรอกแบบฟอรมงานโรงแรม การเขียนบันทึกติดตอภายใน การอาน
เอกสารทีเ่ กีย่ วของ

คําอธิบายรายวิชา
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3212 - 2104

ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(English for Food and Beverage Services)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือปฏิบัติงานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
2. สาธิตขัน้ ตอนการปรุงอาหารและเครือ่ งดืม่
3. เขียนรายการอาหารและเครือ่ งดืม่
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาคํ า ศั พท สํ า นวน และโครงสร า งภาษาที่ ใ ช ใ นงานบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ชื่ อและ
ประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ และเครื่องปรุง ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ การจองโตะ การ
ตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร การตอวา การจายเงิน การขอบคุณและขอโทษ ฝกการอาน
และสาธิตขัน้ ตอนการปรุงอาหารและผสมเครือ่ งดืม่ การเขียนรายการอาหารและเครือ่ งดืม่
3212 - 2105

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี
(English for Accountant)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบัญชี
2. อานเอกสารงานบัญชี และสรุปใจความสําคัญ
3. สืบคนขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษาที่ ใ ช ใ นงานบั ญ ชี ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนาใน
สถานการณที่เกี่ยวของกับงานบัญชี ฝกอานเอกสารงานบัญชี การสรุปใจความจากเรื่องที่อาน การสืบคน
ขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต การใหขอมูลทางบัญชี การนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ ตาราง กราฟ และ
แผนภูมิ การโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือE – Mail)
3212 - 2106

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(English for Advertising and Public Relations)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. พูดนําเสนอขอมูล และตอบขอซักถาม
2. เขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ
3. เขียนใบปลิว แผนพับ หรือประกาศเพื่อประชาสัมพันธ
4. อานและสรุปใจความสําคัญเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการ
พูดนําเสนอขอมูล การตอบขอซักถาม การแถลงขาว การสัมภาษณ ฝกการเขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ
การเขียนประชาสัมพั นธดวยสื่อสิ่ งพิม พ เช น ใบปลิว แผนพับ และประกาศ ฝก การอานเอกสารงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ การสรุปใจความสําคัญจากเรือ่ งทีฟ่ ง หรืออานทีเ่ กีย่ วของ
3212 - 2107

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
(English for Secretarial Practice)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
3. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานเลขานุการ
2. เขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจ และทางสังคม
3. สนทนาและบันทึกขอความทางโทรศัพท
4. อานเอกสารทางธุรกิจ และสรุปสาระสําคัญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานเลขานุการ ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ
การตอนรับแขก การนัดหมาย การพูดโทรศัพท ฝกการเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ ทั้งทางธุรกิจและทาง
สังคม การบันทึกขอความทางโทรศัพท การจดบันทึกการประชุม การสรุปใจความสําคัญของเอกสาร
ธุรกิจ
3212 - 2108

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
(English for Salespersons)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการขาย
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานขาย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชในการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง 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
แลกเปลีย่ นเงินตรา ฝกการอานโฆษณาและขอความแนะนําเกี่ยวกับสินคา ฝกการกรอกรายการสินคา การ
เขียนใบเสร็จรับเงิน
หลักสูตร ปวส. 2546
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3212 - 2109

ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
(English for Hotel Front Office)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม
2. ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานสวนหนาโรงแรม
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การใชภาษาอังกฤษในงานสวนหนาของโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ของงานสวนหนา
2. ใหขอมูลการบริการตางๆ ของโรงแรม
3. อานเอกสารงานสวนหนา
4. กรอกแบบฟอรมที่ใชในงานสวนหนา
5. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคํา ศัพ ท สํ านวน และโครงสรา งภาษาที่ใ ชกับ งานสว นหนาของโรงแรม ฝ กปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณงานสวนหนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทาง
โทรศัพท การตอวา การแลกเปลี่ยนเงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอื่น ๆ ของ
โรงแรม ฝก การอ านเอกสารงานส วนหน า การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การเขี ยนบันทึก ขอความและ
ประกาศที่เกี่ยวของ
3212 – 2110

ภาษาอังกฤษงานแมบาน
(English for Housekeeping Staff)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานแมบาน
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานแมบาน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณในงานแมบาน
คําอธิบายรายวิชา
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2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม
3. กรอกแบบฟอรมงานแมบา น
4. อานเอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษาในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานแม บ า น ชื่ อ อุ ป กรณ
เครื่องใชในการทําความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จัดไว ในหองพั ก ฝกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณงานแมบาน การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การ
ซักรีด ฝกใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมงานแมบาน การ
อานเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
3212 - 2111

ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
(English for Medical Ancillary Staff)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการทํางานอยางมีระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
2. บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูปวย
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา หรือขอมูลอืน่ ๆ ของสถานพยาบาล
4. อานเอกสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล ชื่ออุปกรณ ยา บุคลากร
แผนก อาการ และโรคที่ สํ า คั ญ ๆ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนาตามสถานการณ ใ นงานบริ ก ารธุ ร กิ จ
สถานพยาบาล การทักทายตอนรับ การสอบถามประวัติ ฝกการบันทึกขอมูล การให
คําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพและยา การใหบริการขอมูลอื่น ๆ ในสถานพยาบาล ฝกการอานเอกสารในงานบริการ
ธุรกิจสถานพยาบาล
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3212 - 2112

การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
(Reading English Newspapers)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2. มีทกั ษะในการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการอานเพือ่ แสวงหาความรูแ ละพัฒนาตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. อานขาว บทความ สารคดี หรือคอลัมนตา ง ๆ ดวยเทคนิควิธีตาง ๆ
2. สรุปใจความสําคัญ หรือตอบคําถามเรือ่ งทีอ่ า นในหนังสือพิมพ
3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า นจากหนังสือพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ รูปแบบและสวน
ต า ง ๆ ของหนั งสือพิ มพ เทคนิ ค วิ ธี การอ า นแบบตาง ๆ ฝ ก ปฏิ บั ติก ารอ า นข า ว บทความ สารคดี
คอลัมนตาง ๆ การสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ฝกการพูดหรือเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า น
3212 - 2113

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
(English Project Work in Business)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท และสํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ นการเขี ย นรายงาน ตลอดจน
กระบวนการคนควาขอมูล และขัน้ ตอนในการทําโครงงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษจัดทํารายงานโครงงานธุรกิจ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ ในการจัดทําโครงงานธุรกิจ
2. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
3. นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาคํา ศั พท สํ า นวน และโครงสรา งภาษาที่ใ ชใ นการเขีย นรายงาน หลั กการ รูป แบบ และ
กระบวนการในการทําโครงงานทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการทําโครงงานธุรกิจตามความสนใจ การวางแผน
งาน การเขีย นโครงราง (Outline) การคนควาหาขอมูล จากแหลงวิท ยาการตาง ๆ การจดบันทึกและ
รวบรวมขอมูล การดําเนินงานตามแผนงาน การประเมินผลงาน การนําเสนอผลการดําเนินงาน การเขียน
รายงาน โดยเนนความถูกตองของรูปแบบ เนือ้ หา ภาษาที่ใช และการอางอิงแหลงขอมูล
3212 – 2114

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English for Information Technology)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู และคนควาขอมูลขาวสาร จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนางานและคุณภาพ
ชีวิต
มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนขอมูลจากเว็บไซตที่เปนภาษาอังกฤษ
2. สรุปใจความสําคัญขอมูลจากเว็บไซต
3. นําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคน
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
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 การเขียนโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-mail)
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3212 - 2115

ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร
(English for Finance and Banking)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
(English for Insurance Business)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจประกันภัย
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในการปฏิบัติงานธุรกิจประกันภัย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทของการประกันภัย การทําสัญญา เงือ่ นไข และสิทธิตาง ๆ
3. สรุปสาระสําคัญเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัย
4. กรอกขอมูลในเอกสารตาง ๆ ในงานประกันภัย
คําอธิบายรายวิชา
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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
(English Reading Techniques)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการอานภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
3. มีนสิ ยั รักการอานและรูจ กั แสวงหาความรูจ ากการอานดวยตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. อานเพือ่ หาขอมูลเฉพาะ และอานเพือ่ หาขอมูลโดยรวม
2. เดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context)
3. สรุปประเด็นสําคัญของเรือ่ งทีอ่ า น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีตาง ๆ ในการอาน ฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ การใชเทคนิคการอานดวย
ความเร็ว (Speed reading) การอานแบบสรุปเฉพาะใจความสําคัญ (Skimming) การอานเพื่อหา
รายละเอียดที่ตองการ (Scanning) การเดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context Clue) การสรุป
สาระสําคัญและแจกแจงรายละเอียด การจดบันทึกสิ่งที่อาน ฝกอานขอความและเรื่องตาง ๆ ที่นาสนใจ
และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน การอานหนังสือนอกเวลาดวยตนเอง
3212 - 2118

เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ
(English Writing Techniques)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
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3. เห็นความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงรางเรือ่ งทีจ่ ะนําเสนอ
2. เขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดฟงหรือไดพบเห็น
3. เขียนบรรยายภาพ บุคคล สถานที่ หรือสิง่ ของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีตาง ๆ ของการเขียน ฝกปฏิบัติการรวบรวมขอมูล การเรียบเรียงความคิดการทํา
โครงราง (Outline) เรื่องที่จะนําเสนอ ฝกเขียนประโยคแบบตาง ๆ ขอความยอหนาสั้น ๆ เขียนประโยค
ขยายความ ฝกเขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง หรือไดพบเห็น การเขียนบรรยายภาพ บุคคล สถานที่
หรือสิง่ ของ
3212 – 2119

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
(English for Seminar Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประชุมสัมมนา
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการประชุมสัมมนา
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
3. อ า นคํ า กล า วในพิ ธี เ ป ด และป ด การประชุ ม สั ม มนา และสรุ ป สาระสํ า คั ญ ของการ
ประชุมสัมมนา
4. เขียนจดหมายเชิญและขอบคุณวิทยากรหรือผูม เี กียรติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการประชุมสัมมนา รูปแบบการจัดสัมมนา
อุปกรณอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก กําหนดการ วิทยากร และเอกสารที่ใชในการ
บรรยาย ฝกอานคํากลาวในพิธีเปดและปดการสัมมนา การกรอกขอมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา การเขียน
จดหมายเชิญและขอบคุณวิทยากรและผูมีเกียรติอื่น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
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3212 – 2120

การแปลภาษาอังกฤษ 1
(English Translation 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักวิธีและเทคนิคการแปลเบื้องตน
2. มีทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการแปล
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. แปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการและเทคนิคในการแปลเบื้องตน การวิเคราะหประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ พ บเห็ น บ อ ย ๆ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารแปลประโยค ข อ ความ และย อ หน า สั้ น ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยเนนการใชคํา สํานวน และโครงสรางภาษาที่ถูกตองไดเนื้อหาสาระตรง
ตามตนฉบับ
3212 – 2121

การแปลภาษาอังกฤษ 2
(English Translation 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการแปลขอความทางธุรกิจ ทั้งจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย
3. เห็นคุณคาและประโยชนของการแปล
มาตรฐานรายวิชา
1. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
2. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ ระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฝกปฏิบัติการ
แปลข อ ความ เอกสาร และเรื่ อ งสั้ น ๆ ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง จากภาษาอั ง กฤษเป น ไทย และภาษาไทยเป น
ภาษาอังกฤษ โดยเนนความสมบูรณของเนือ้ หา และความถูกตองทางภาษาและไวยากรณ
3212 – 2122

ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก
(English for Souvenir Business)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานธุรกิจสินคาที่ระลึก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจสินคาที่ระลึก
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก
3. อานขัน้ ตอนหรือวิธกี ารผลิตสินคา
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
(English for Health and Recreation Services)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู เกี่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท และสํา นวนภาษาอั ง กฤษ ที่ ใ ช ใ นงานบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพและ
สันทนาการ
คําอธิบายรายวิชา
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2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบริการเพื่อสุขภาพและ
สันทนาการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเพื่อสุขภาพและสัน ทนาการ
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 และบริการอื่น ๆ ฝกอานและ
สรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ
3212 – 2124

ภาษาอังกฤษงานครัว
(English for Kitchen Operations)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานครัว
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานครัว
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานครัว
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณงานครัว
2. ใหขอ มูลเกีย่ วกับเครือ่ งปรุงอาหาร
3. สาธิตการประกอบอาหารและผสมเครือ่ งดืม่ ตามขัน้ ตอน
4. จัดทํารายการอาหารและเครือ่ งดืม่
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพ ท สํ านวน และโครงสรา งภาษาที่ใ ชในงานครัว ชื่ อและประเภทของครัว อาหาร
เครื่องดื่ม ภาชนะ อุ ป กรณ และเครื่ องมื องานครัว ฝ ก สนทนาในสถานการณ ง านครัว การให ข อมู ล
เกีย่ วกับเครือ่ งปรุงอาหาร ฝกการสาธิตการประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มตาม ขั้นตอน ฝกอานเรื่อง
เกี่ยวกับอาหาร หลักโภชนาการ และสุขอนามัย การจัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม ฝกเขียนบันทึก
ขอความ และประกาศในงานครัว
3212 – 2125

ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง
(English for Transport Business)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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 การเดินทางโดยเครื่องบิน ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการ
เดินทาง ฝกอานเอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง การอานตารางเที่ยวบิน การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในการ
เดินทาง เชน ใบขออนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ ใบสําแดงสินคาของผูโดยสาร เปนตน
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3212 – 2126

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ
(English for Product Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดการผลิตภัณฑ
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ
3. เห็นความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2. ใหขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
3. ใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ
4. เขียนขอความ คําเตือน หรือขอควรระวังเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ ฝ ก สนทนา
เกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ การสั่งซื้อ การออกแบบ วัตถุดิบ การบรรจุ และผลิตภัณฑทองถิ่น ฝกการให
ขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ การใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ ฝกอานขอความหรือเอกสาร การเขียน
ขอความโฆษณา คําเตือน หรือขอควรระวังเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
3212 – 2127

ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Terminology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทเทคนิคที่ใชทั่วไปในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการเลือกใชศัพทไดถูกตองและเหมาะสมกับบริบท
3. เห็นความสําคัญของศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคในบริบทตาง ๆ
3. เขียนประโยคหรือขอความทีเ่ กีย่ วของศัพทเทคนิค
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียง ความหมาย และการใชคําศัพทเทคนิค (Technical Terms) ทางธุรกิจ ฝก
ปฏิบัติการอานเอกสาร ขอมูล เรื่อง และบทความทางธุรกิจ ฝกการตีความหมายของคําศัพทที่ศึกษาใน
บริบท (Context) ตาง ๆ ฝกเขียนประโยคหรือขอความที่เกี่ยวของกับศัพทเทคนิค
3212 – 2128

การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ
(Writing English Project Proposal and Report)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนโครงการและรายงาน
รวมทัง้ การใชพจนานุกรม และแหลงอางอิงตาง ๆ
2. มีทักษะการเขียนโครงการและรายงานเปนภาษาอังกฤษ
3. เห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนโครงการและรายงานดวยภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชพจนานุกรมและสารานุกรมภาษาอังกฤษ
2. คนควาหาขอมูล และจดบันทึกขอมูล
3. เขียนโครงการตามรูปแบบที่ศึกษา
4. เขียนรายงาน พรอมการอางอิงแหลงทีม่ าของขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการเขียนโครงการและรายงาน หลัก
และรูปแบบในการเขียนโครงการและรายงาน แหลงขอมูลขาวสาร วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล ฝก
ปฏิบัติการใชพจนานุกรมและสารานุกรมภาษาอังกฤษ การเขียนโครงราง (Outline) การจดบันทึกขอมูล
การเขียนโครงการและรายงานตามหัวขอทีก่ าํ หนด หรือตามความสนใจ โดยเนนความสมบูรณของ
รูปแบบ เนือ้ หา ภาษาที่ใช และการอางอิงแหลงที่มา

คําอธิบายรายวิชา
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วิชาชีพสาขางานภาษาตางประเทศอื่น
กลุมภาษาจีน
3212 – 2201

ภาษาจีน 1
(Chinese 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพืน้ ฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2202

ภาษาจีน 2
(Chinese 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
หลักสูตร ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ แ ละโครงสร า งภาษาที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษาใน
ชีวติ ประจําวันโดยทั่วไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ
3212 – 2203

ภาษาจีน 3
(Chinese 3)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรือ่ งงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ
3212 – 2204

ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรือ่ งทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ
ทางธุรกิจ
กลุมภาษาญี่ปุน
3212 – 2301

ภาษาญี่ปุน 1
(Japanese 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคํ าศั พท สํา นวน หลัก ไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสี ยงของภาษา
ฝ ก
ปฏิบัติการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
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3212 – 2302

ภาษาญี่ปุน 2
(Japanese 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ แ ละโครงสร า งภาษาที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษาใน
ชีวติ ประจําวันโดยทัว่ ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ
3212 – 2303

ภาษาญี่ปุน 3
(Japanese 3)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรือ่ งงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความ ที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ
3212 – 2304

ภาษาญี่ปุน 4
(Japanese 4)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรือ่ งทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ
ทางธุรกิจ
3212 – 2401

ภาษาฝรัง่ เศส 1
(French 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนภาษาตางประเทศ
หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

402
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทไปในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพืน้ ฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2402

ภาษาฝรัง่ เศส 2
(French 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ แ ละโครงสร า งภาษาที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษาใน
ชีวติ ประจําวันโดยทัว่ ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ
3212 – 2403

ภาษาฝรัง่ เศส 3
(French 3)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

403
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรือ่ งงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ
3212 – 2404

ภาษาฝรัง่ เศส 4
(French 4)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรือ่ งทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ
ทางธุรกิจ

หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

404
3212 – 2501

ภาษาเยอรมัน 1
(German 1)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพืน้ ฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2502

ภาษาเยอรมัน 2
(German 2)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ แ ละโครงสร า งภาษาที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษาใน
ชีวติ ประจําวันโดยทัว่ ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝก
การใหขอมูลสวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

405
3212 – 2503

ภาษาเยอรมัน 3
(German 3)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรือ่ งงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของ
งานอาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับ
งานอาชีพ
3212 – 2504

ภาษาเยอรมัน 4
(German 4)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรือ่ งทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ

หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

406
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ
การฟงและการอานเรื่องทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ
ทางธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

407

คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ

หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

408
3213 – 2001

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
(Product Design and Development)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขียนรูปดานตาง ๆ ของงานผลิตภัณฑพื้นบาน
2. กําหนดขนาดและมาตราสวนมาตราฐานของผลิตภัณฑ
3. เขียนภาพทัศนียภาพและรายละเอียด
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการออกแบบสรางสรรคงานผลิตภัณฑพื้นบาน
2. อธิบายและปฏิบตั กิ ารออกแบบ – เขียนแบบ
3. อธิบายคุณสมบัติวัตถุ และกรรมวิธีการผลิตในการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑงานพื้นบานของแตละภู มิภาค การกําหนดวัสดุ
ธรรมชาติ ใ นท อ งถิ่ น มาดั ด แปลง เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ พื้ น บ า นในท อ งถิ่ น การเขี ย นแบบกํ า หนด
รายละเอียดและการทําหุนจําลองเบื้องตน
3213 – 2002

การเขียนแบบเทคนิคเพือ่ งานออกแบบ
(Technical Drawing for Design)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการเขียนแบบรูปทัศนียภาพแบบ 1 , 2 และ 3 จุด
2. มีความรูความเขาใจลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ ตกแตงงาน ออกแบบผลิตภัณฑ งาน
ออกแบบพาณิชยศลิ ป
3. มีทักษะในการเขียนแบบภาพดานตาง ๆ การเขียนภาพทัศนียภาพ ภาพเหมือนจริง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบภาพดานตาง ๆ ภาพทัศนียภาพ ภาพเหมือนจริง ภาพวิว
2. ใชงานเขียนแบบกับงานออกแบบตกแตง ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบพาณิชยศิลปได
ถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ

409
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบตาง ๆ งานเขียนรูปทัศนียภาพ ภาพเหมือนจริง การราง
ภาพ หลักการ กําหนดเสนเงาวัตถุ สี และการกําหนดแสง – เงาของวัตถุที่ตากแดดและสี
3213 – 2003

การจัดการผลิตภัณฑ
(Product Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารผลิตภัณฑ
2. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการบริหารผลิตภัณฑในการพัฒนากลยุทธก ารตลาด
3. มีความรูในการวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑออกสูตลาด
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดสวนผสมผลิตภัณฑ
2. พัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิ ตภัณฑไดเหมาะสม
กับสถานการณ
3. วางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการบริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ การกํ า หนดส ว นผสมผลิ ต ภั ณ ฑ
ลักษณะผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ การกําหนดตราสินคา ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การบริหารการสื่อสารผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑไปยัง
กลุมเปาหมาย
3213 – 2004

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
(Packaging Design and Development)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจวัวัฒนาการ รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
2. มีทกั ษะในการออกแบบ เขียนแบบบรรจุภัณฑโดยใชวัสดุไดอยางเหมาะสม
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงาน
หลักสูตร ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายและเขาใจการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
2. เลือกใชวัสดุไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการรูปแบบ วัสดุ เทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบบรรจุ ภัณฑ การเลื อกใชวัสดุ ฝ กปฏิบั ติการออกแบบ เขีย นแบบบรรจุภัณฑและออกแบบ
กราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑประกอบการทําหุน จําลองบรรจุภณ
ั ฑ
3213 – 2005

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
(Computer Applications for Product Design)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. เห็นคุณคาของการออกแบบผลิตภัณฑดว ยคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑไดอยางชํานาญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หลั ก การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณฑ ด ว ย
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ครอบคลุ ม การออกแบบ ตราสิ น ค า หี บ ห อ บรรจุ ภั ณ ฑ และการออกแบบ
รูปลักษณของตัวสินคา
3202 – 2007

การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม
(Small Retail Business Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจกระบวนการการจัดตั้งรานคาปลีกขนาดยอม
2. มีทักษะการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
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3. ตระหนักถึงการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงการจัดตัง้ รานคาปลีกขนาดยอม
2. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม (SMEs)
3. จัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห เ ลื อ กทํ าเลที่ ตั้ง ร า นค าปลี ก ขนาดย อม กลุ ม เป า หมาย
รายได จํานวนประชากรในชุมชน การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา คูแขงขัน ขอมูลจากแหลงเงินทุน
เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน การฝกอบรมจากสมาคมคาปลีก รูปแบบของธุรกิจคาปลีก การขออนุญาต
การจัดตั้งรานคาปลีก การจัดกิจกรรมสวนผสม การสงเสริมการขาย การนําเทคโนโลยีมาใชในรานคา
ปลีก จริยธรรมการประกอบธุรกิจคาปลีก
3210 – 2004 การโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ
(Advertising and Public Relation In Business)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธในงานธุรกิจ
2. สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานการโฆษณาและประชาสัมพันธใหก ับองคกรธุรกิจ
ไดอยางมีปประสิทธิภาพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความแตกตางระหวางการโฆษณาและการประชาสัมพันธไดอยางถูกตอง
2. ปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ ข ององค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. มี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด กิ จ กรรมทางด า นการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับองคกร
4. ประสานงานกั บ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า นการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
ความแตกต า งระหว า งการโฆษณาละการประชาสั ม พั น ธ ประเภทของการโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธธุรกิจ ขั้นตอนและกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธธุรกิจ อิทธิพลของการ
โฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ บทบาทและหน า ที่ ข องบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า นการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
3202 – 2005

การสงเสริมการขาย
(Sales Promotion)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย (Sales Promotion Mix)
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย
3. ออกแบบเครือ่ งมือประเมินการสงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย วัตถุประสงคและ
ประโยชน ของการส ง เสริ ม การขาย อุปสรรคและป จจัยที่มีผลตอการสงเสริ มการขาย การวางแผน
สงเสริมการขาย เครื่องมือในการสงเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค คนกลางและพนักงานขาย การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย
3202 – 2018

การบริหารการจัดจําหนาย
(Channel of Distribution Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจถึงระบบการกระจายสินคา
คําอธิบายรายวิชา
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2. ทราบถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายสินคา
3. สามารถเลือกประเภทของการขายผอนชองทางการจําหนายสินคา
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการจัดจําหนาย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแผนงานการจัดจําหนายสินคา / บริการ
2. วางแผนระบบการจัดจําหนายผานชองทางตาง ๆ
3. เขียนแผนงานการบริหารบุคลากร การจัดจําหนายตามพื้นที่ขาย / เขตขาย
4. เขียนแผนการบริหารยานพาหนะเพือ่ การจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดจําหนาย การออกแบบและการเลือกชองทาง การจัดจําหนาย
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย การกระตุน และสงเสริมคนกลาง การควบคุม การประเมินผลรวมทั้ง
การกระจายสินคาในระบบชองทางการจัดจําหนาย และการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระดับชองทางการจัด
จําหนาย
3202 – 2012

ศิลปะการขายชั้นสูง
(Salesmanship Advance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําคัญ
2. สามารถวางแผนการขายและการใชคําพูดขาย (Sales Talk) อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการเสนอขายใหกับบุคคล องคกรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
4. ตระหนักถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ
2. เขียนแผนการขาย
3. ใชเครือ่ งมือ / อุปกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศในงานการขาย
4. ประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและเทคนิคของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย เทคนิคการขาย
ศิล ปะการขายที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ การวางแผนการขาย การเสนอขายใหกับบุ คคล องคก รธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐบาล ระเบียบการจัดซื้อ จัดจางของหนวยงานธุรกิจและ ภาครัฐ การ
บริหารงานบุคลากรฝายขาย การประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย การใชเทคโนโลยีในงานขาย
จริยธรรมของพนักงานขาย
3213 – 2006

การจัดแสดงสินคา
(Product Display)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจองคประกอบทางศิลปะและการจัดแสดงสินคา
2. ทราบความสัมพันธของศิลปะกับการจัดแสดงสินคา
3. ทราบประเภทและชนิดของวัสดุอุปกรณการจัดแสดงสินคา
4. สามารถวางแผนและวัดผลการจัดแสดงสินคา
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดแสดงสินคา
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกองคประกอบทางศิลปะของการจัดแสดงสินคา
2. ทําการจัดแสดงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนทําการจัดแสดงสินคาไดอยางถูกตองเปนขัน้ ตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบทางศิลปะ ความสัมพันธของศิลปะกับการจัดแสดงสินคา
ประเภท ชนิดของวัสดุ อุปกรณทใ่ี ชในงานการจัดแสดงสินคา รูปแบบประเภทของ การจัดแสดงสินคา
การวางแผนการจัดแสดงสินคาและการวัดผลการจัดแสดงสินคา
3213 – 2007

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Information Technology System for Management )

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คําอธิบายรายวิชา
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2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการควบคุม
3. สามารถพิจารณาเลือกใชสารสนเทศที่เหมาะสมกับองคการ
4. เห็นคุณคาของระบบสารสนเทศที่ใชในองคกร
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดระบบสารสนเทศใชในการบริหารงาน
2. ใชและควบคุมการใชระบบสารสนเทศ
3. วางแผนการใชระบบสารสนเทศไดเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การปฏิบัติงานและการควบคุม
สวนประกอบและลักษณะที่สําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับระบบสารสนเทศ ความถีข่ องการใชระบบสารสนเทศ การเลือกสารสนเทศ สารสนเทศระดับตาง ๆ
ประโยชนของสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
นํามาใชในงานสารสนเทศในองคกร
3213 – 2008

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Culture and Environment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เห็นความสําคัญและตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย
2. มีความเขาใจและสามารถอธิบายอิทธิพลของสิ่ งแวดล อมที่ทํา ใหเกิดความแตกตางของ
วัฒนธรรมของเมืองและชนบท
3. สามารถวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในเมืองและชนบท
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความสําคัญและปญหาของวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
2. เปรียบเทียบความแตกตางและอิทธิพลของสิ่งแวดลอมกับวัฒนธรรมของเมื องและชนบท
3. กําหนดแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในเมืองและชนบท
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายของชนบทและเมื อ ง ชุ ม ชนแบบชนบทและเมื อ ง ลั ก ษณะของ
วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ ม ชนบทและเมื อ งด า นนิ เ วศวิ ท ยา ประชากร การอาชี พ สถาบั น ทาง
วัฒนธรรม กลุมและองคกรทางดานสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลง ปญหา
และการแกไขปญหาวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอม
3213 – 2009

ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
(Traditional Knowledge and Skill Transfer)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
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
ปญญาทองถิน่ การสรางภูมิปญญาทองถิ่นตามแบบ วัสดุ เทคนิค และคุณลักษณะเฉพาะของภูมิปญญา
ทองถิ่น
3213 – 2010

วาดเขียนเพื่อการออกแบบ
(Drawing for Design)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. สามารถรางภาพผลิตภัณฑทองถิ่น การเขียนเสน พื้นผิว และน้ําหนักแสงเงา
2. สามารถอธิบายประโยชนของงานวาดเขียน
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน

คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ

417
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการ กระบวนการขั้นตอนในการวาดเขียน
2. วาดภาพรูปทรงผลิตภัณฑตามหลักการวาดภาพอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดภาพ รางภาพ การเขียนเสน แสงเงา และน้ําหนักของภาพหุน
นิง่ ประเภทของผลิตภัณฑ ลักษณะพื้นผิว ดวยดินสอ ปากกา
3202 – 2002

การวิจัยตลาด
(Marketing Research)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านวิจยั
2. มี ทั ก ษะจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การวางแผน การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การแปล
ความหมายและการนําเสนอ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุร กิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเครือ่ งมือ วางแผนการวิจยั เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจยั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็ บ
รวบรวมข อมูล การวิ เคราะห การอ า นและแปลความหมายของข อมูล การนํ า เสนอและการติ ด ตาม
ผลการวิจยั โดยเนนการปฏิบตั งิ านจริง
3211 – 2002

การบริหารรานคาปลีก
(Retail Store Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูค วามเขาใจหลักและวิธีการบริหารรานคาปลีก
2. มีทกั ษะของการบริหารและจัดการรานคาปลีก
หลักสูตร ปวส. 2546
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3. ตระหนักถึงวิธีการบริหารและจัดการรานคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนกระบวนการบริหารและจัดการรานคาปลีก
2. จัดทํางบประมาณการเงิน และรายการคาใชจา ยของการบริหารรานคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ย วกั บการบริ หารรานคาปลีก ในด านการจัดการดา นการเงิ น การดู แลผล
ประกอบการของรานใหเปนไปตามเปาหมาย การดูแลรักษาสภาพราน กลุมสินคา / แผนก และความ
ปลอดภัย การบริหารขอมูล และการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช
3202 – 2011

การบริหารการจัดซือ้
(Purchasing Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เข า ใจลํ า ดั บ ขั้ น ตอนและระเบี ย บวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ ของหน ว ยงานภาครั ฐ บาล รั ฐ วิ ส าหกิ จ
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 การเลื อกและหาแหลงซื้ อ การควบคุม สินคาคงคลัง การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้ อ
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
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3201 – 2021

การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Accounting for Management)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจงบการเงินและการวิเคราะห รายงานการเงิน
2. มีทักษะในการนําขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
3. มีทักษะในการจัดทํางบประมาณและรายงานเสนอตอผูบริหาร
4. มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. รูความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน
2. วิเคราะหรายงานการเงินและขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
3. ทํางบประมาณ และรายงานเสนอตอผูบ ริหาร
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ละเอียด รอบคอบ และสะอาดเรียบรอย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ข องงบการเงิ น การวิ เ คราะห รายงานการเงิ น
ความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน ระบบบัญชีตนทุน จัดทํางบประมาณ และใชขอมูลทาง
บัญชี จัดทํารายงานเสนอฝายบริหารเพือ่ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3000 – 2001 – 2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8

(2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูจักการวางแผนจั ดทําโครงการ สามารถเขียนบันทึก รายงานเสนอแนะใหค วามเห็นสรุ ป
กิจกรรมองคการ ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ
วิชาชีพได
2. เกิดความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
รูจักชวยเหลือสังคม มีบุคลิกภาพที่ดี เขารวมกิจกรรมกับผูอื่นไดอยางดี รูจักหารายไดการ
ออมทรัพย มีความเปนผูนําและผูตาม
3. มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ สามารถจัดกิจกรรมวันสําคัญ
กิจกรรมแนะแนวการเรี ย น การประกอบอาชี พ การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และเข า ร ว ม
กิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี
มาตรฐานรายวิชา
1. มีทักษะในการวางแผนจัดทําโครงการ
2. สามารถจัดทําบันทึกรายงาน เสนอแนะใหความเห็น การทํากิจกรรมองคการได
3. ประเมินผลเพื่อตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการวิชาชีพได
4. มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามแนวทางองค ก ารวิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา โดยสามารถจั ด ได
ยืดหยุนในรายวิชาองคการวิชาชีพในแต ละภาคเรียนตามสภาพ แนวทางการจั ด เงื่ อนไขและความ
เหมาะสมของแตละสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
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3000 – 2005 – 2008

กิจกรรมอืน่ ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ/สถานศึกษา)

(2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ สามารถเขียนบันทึกรายงาน เสนอแนะใหความเห็น สรุป
กิจกรรมโครงการ ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ได
2. เกิดความรับผิ ดชอบตรงตอเวลา มีความจงรัก ภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย มี
บุคลิกภาพที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถวางแผนจัดทําโครงการได
2. เขียนรายงาน เสนอแนะใหความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการได
3. สามารถตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ได
4. มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา

หลักสูตร ปวส. 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ก-1

หมวดวิชาสามัญ
1 วิชาสามัญทัว่ ไป (13 หนวยกิต)
1.1 กลุม วิชาภาษา (7 หนวยกิต)
1.1.1 ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
1.1.2 ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 2

3
3
3
3

(3)
(3)
(3)
(3)

2
2

(3)
(3)

1.2 กลุม วิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301 จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-1302 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
2
(2)
3000-1303 ภูมฐิ านถิ่นไทย
2
(2)
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
2
(2)
3000-1305 ระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผนและพัฒนา
2
(2)
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง
2
(2)
3000-1307 ชีวติ กับสิง่ แวดลอมและเทคโนโลยี
2
(2)
3000-1308 มนุษยกบั การจัดสภาพแวดลอม
2
(2)
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด
2
(2)
1.3 กลุม วิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601 จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
3000-1601 หองสมุดกับการรูส ารสนเทศ
1
(1)
3000-1602 นันทนาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
2
(2)
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
2
(2)
3000-1604 ทักษะชีวติ
2
(2)
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม
2
(2)
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน
2
(2)
3000-1607 สุขภาพชุมชน
2
(2)
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
2
(2)
หมวดวิชาสามัญ

ก-2
3000-1609

จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ

2

2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต)
2.1 กลุม วิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
1
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ
1
3000-1224 การใชสอ่ื ผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน
1
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่ การออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
1
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
1
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
1
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
1
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
1
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
1
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
1
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
1
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1
1
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 2
1
3000-1243 ภาษาจีนเบือ้ งตน
1
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1
3000-1245 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน
1
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
1
3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
1
3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
1
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบือ้ งตน
1

(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก-3
3000-1250
3000-1251
3000-1252
3000-1253
3000-1254
3000-1255
3000-1256
3000-1257

1
3
2
3
2
2
2
2

(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)

2.2 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
2.2.1 วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง)
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง)
3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม)
3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม)
3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม)
3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม)
3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม)
3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม)
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร

3
3
3
3
3
3
3
3
4

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)

2.2.2 วิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ)
3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม)
3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม)
3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม)
3000-1524 สถิติ
3000-1525 แคลคูลสั 1
3000-1526 แคลคูลสั 2

3
3
3
3
3
3
3

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หมวดวิชาสามัญ

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครือ่ งมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครือ่ งมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 5

ก-4
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
3
(3)
(Thai for the Workplace)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยทีถ่ กู ตอง
2. เพื่อใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศลิ ปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง การดู การอาน และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน การพูด รูปแบบตาง ๆ สือ่ สารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
คุณธรรม
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม คานิยม ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวติ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทย สือ่ สารอยางมีศลิ ปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ
บุคคล และโอกาส วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอาน การนําเสนอขอมูลในเชิงให ความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล การพูดที่ใชงานอาชีพ และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การ
เขียนจดหมายที่จาํ เปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ และเขียนโฆษณา เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพือ่ งานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถิ่นทีเ่ กีย่ วของและ
เกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวติ
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบตั กิ าร
3
(3)
(Practical Thai)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อพัฒนาอาชีพอย างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณธรรม
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยสือ่ สารในงานอาชีพไดถกู ตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน เพือ่ สืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
4. บูรณาการสื่อสาร โดยการฟง การดู การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศลิ ปะ
5. เลือกอานวรรณกรรมทีเ่ สริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก-5
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทยในการติดตอสือ่ สารทางธุรกิจ และในชีวติ ประจําวัน การ
อานจับใจความ ตีความ วิเคราะห เพือ่ สืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูแ ละงานอาชีพ การเขียนจดหมาย
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพื่องานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
ฝกการฟง การดู และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพ และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม ศึกษา
วรรณกรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ
3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
3
(3)
(Creative Thai at Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการสือ่ สารอยางมีศลิ ปะ เกิดสุนทรียภาพ ถูกตองตาม
หลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน การฟง การดูในโอกาสตางๆ และนํามาพัฒนางานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียน การพูดรูปแบบตาง ๆ ในเชิงสรางสรรค เผยแพรกิจการงานอาชีพและ
สรางเสริมคุณธรรม
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม ประเพณี วัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาวรรคดี วรรณกรรม
และภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น และนํามาพัฒนางานอาชีพได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทยในการสือ่ สารอยางมีศลิ ปะ
ทัง้ ในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจําวัน การเลือกใชถอ ยคํา สํานวนโวหาร ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ สารคดี เรือ่ งสัน้ บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธทเ่ี กีย่ วกับงานอาชีพ การฟง การดู และการพูดในงานอาชีพ และในสังคม
ศึกษาวรรคดี วรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางงานอาชีพ
3000-1104 ภาษาไทยเพือ่ พัฒนาอาชีพและสังคม
3
(3)
(Thai for Career and Social Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการใชภาษาไทยเพือ่ พัฒนาอาชีพและสังคม
2. เพือ่ ใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครือ่ งมือสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทย

หมวดวิชาสามัญ

ก-6
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน การฟง การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ
เสริมสรางคุณธรรม
3. พูดและเขียน เพื่อสื่อสารในงานอาชีพและสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพทีด่ ี
4. วิเคราะหวรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ พัฒนางานอาชีพและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับประโยค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม การสืบคนขอมูลโดยการอาน การดู การฟงสารรูปแบบตาง ๆ เพือ่ นําขอมูลมาประยุกตใชในงาน
อาชีพและพัฒนาสังคม การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายทีจ่ าํ เปนตอ
งานอาชีพ การเขียนโครงการและประเมินโครงการ เขียนบทความ สารคดี การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
ศึกษาวรรณกรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางเจตคติในงานอาชีพและ
สงเสริมคุณธรรม คานิยมทีด่ งี ามในสังคม
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
(Developing Skills for English Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ
การทํางาน
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบททีพ่ บ
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม
2. เลือกใชสาํ นวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพือ่ ความเขาใจ บอกใจความสําคัญ รายละเอียด ถายโอนขอมูลจาก
เรือ่ งทีฟ่ ง และอาน
4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกขอมูล แบบฟอรม โดยใชโครงสรางทางภาษาที่
ถูกตอง
5. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรี ยน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก-7
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน เพิ่มพูนการ
ใชคํา และสํานวนในสถานการณตา ง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ และการปฏิบตั งิ าน เขา
ใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของภาษา ฝกการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง เปนตน
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพือ่ การสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆในชีวติ ประจําวัน และ
การทํางาน
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบททีพ่ บ
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูแ ละใชกลยุทธในการเรียน
เพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม
2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง อาน ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม เขียนบรรยาย ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ และ
บันทึกสัน้ ๆ เกีย่ วกับการทํางาน
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพื่อปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน
อาชีพตาง ๆ
5. บรูณาการเรียนในชัน้ เรียนกับการแสวงหาความรูจ ากแหลงการเรียนรูต าง ๆ ทัง้ ในและนอกชั้น
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเนือ่ งจากรหัสวิชา 3000-1201 เพือ่ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพือ่ ใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพทีเ่ กีย่ วของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญ
 หาและตัดสินใจ ใน
สถานการณจริงในชีวติ ประจําวัน และการทํางาน
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Fundamental English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจโครงสรางประโยค
2. เพื่อศึกษาคําศัพท สํานวนทีเ่ ปนพืน้ ฐานของสาขาอาชีพ
หมวดวิชาสามัญ

1

(2)

ก-8
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา และ เครือ่ งหมายวรรคตอน
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท สํานวนทีเ่ กีย่ วของกับงานอาชีพ
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณทพ่ี บเห็นในทีท่ าํ งานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา หรือขอความ
4. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูต าง ๆ ทั้งในและนอกชั้น
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active & Passive
Voice ประโยคเงือ่ นไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเครือ่ งหมาย
วรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความทัว่ ไป ประกาศ การเขียนบันทึกสั้น
ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบือ้ งตนที่จาํ เปนในงานอาชีพ
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1
(2)
(English for Specific Purposes)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ทีใ่ ชในงานอาชีพของตนในสถานการณตา ง ๆ
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนที่จะตองใชใ น
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ใชกลยุทธในการอาน เพื่อความเขาใจ และถายโอนขอมูลที่สําคัญจากการอานเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
งานอาชีพของตน และเรือ่ งทัว่ ไป
4. นําเสนอขอมูลไดทง้ั ในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูต าง ๆ ทั้งในและนอกชั้น
เรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคําศัพท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพือ่ นําไปใชในการ
สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพืน้ ฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเรือ่ งราวเนือ้ หาทาง วิชาชีพ
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลทัง้ ในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก-9
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษทัว่ ไป
1
(2)
(Reading English for General Purposes)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจกลยุทธการอาน เพือ่ ความเขาใจ
2. เพื่อใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ ในเรื่องเชิงวิชาชีพ และการอานเพื่อ
ความเพลิดเพลิน
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการอานในเวลาและนอก
เวลาเรียน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอาน เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความสําคัญ
การอานหาขอมูลเฉพาะ
2. วิเคราะหสวนตาง ๆ ของ คํา ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคที่
จําเปนตอความเขาใจ
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด สรุป จากสื่อสิ่งพิมพที่เปนเอกสารจริง
หรือจาก
อินเตอรเน็ต
4. เลือกภาพ วาดภาพ เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสั้น ๆ จากเรื่อง
ทีอ่ า น
5. บรรยายภาพ หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความสัน้ ๆ
6. บันทึกหลังการอาน จุดเดน จุดดอย ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากสือ่ ประเภทตาง ๆ ทัง้ จากเนือ้ หา
ทางวิชาชีพ สารคดี เรือ่ งราวบันเทิง จากแหลงสือ่ ทีห่ ลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ เรือ่ งสัน้
เรือ่ งราวบทความ เอกสาร คูม ือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมกับ
เนือ้ หา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความหมายของคํา
และขอความทีอ่ า น
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ
1
(2)
(Controlled Writing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานสั้น ๆ บันทึกขอความทางโทรศัพท บันทึกประจําวัน
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ
หมวดวิชาสามัญ
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4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ การ
บันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชิญ การตอบ
รับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-mails, ecards
3000-1224 การใชสอ่ื ผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1
(2)
(Access Multimedia in English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
2. เห็นประโยชนของการใชสอ่ื และเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. นํา ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวผี า นดาวเทียม วิดีโอ และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน
2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ
3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลทางวิชาชีพทีไ่ ด
จากการสืบคนจากซีดรี อม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวผี า นดาวเทียม วีดีโอ และอินเตอรเน็ต
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวผี า นดาวเทียม วีดีโอ และ
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรือ่ งราวทีส่ นับสนุนการเรียนวิชาชีพ รวบรวม
หลักฐานการศึกษา โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียน
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน
1
(2)
(English Project Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพือ่ ใหรจู ักการแสวงหาความรูโ ดยเลือกใชสอ่ื และเทคโนโลยีทเี หมาะสม
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน
2. กําหนดเปาหมาย จัดเตรียม วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
3. รวบรวม เรียบเรียง ผลงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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4. นําเสนอโครงงานที่จดั ทําทัง้ ทีเ่ ปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
5. สรุป อภิปราย ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพือ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ทิ าํ โครงงานภาษาอังกฤษเกีย่ วกับเรือ่ งหัวขอที่สนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช
ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและ
นําเสนอผลงานโดยใชวธิ กี ารและใชสอ่ื ทีห่ ลากหลายใหสอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพือ่ น
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1
(2)
(English for the Workplace)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษทีจ่ าํ เปนในสถานประกอบการ
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการรูภ าษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อานประกาศ ปาย สัญลักษณ เครือ่ งหมาย เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ตอนรับ ถาม - ใหขอ มูลเกีย่ วกับสถานทีท่ าํ งาน
3. กรอกขอมูล เอกสารประเภทตาง ๆ ของสถานประกอบการ
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในทีท่ าํ งาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง
6. รวมมือกับผูอ ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ ภาษาอังกฤษทีจ่ าํ เปนในการทํางาน การอานประกาศ ปาย สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ชื่อ
เครือ่ งมือ อุปกรณ ทีพ่ บในที่ทาํ งาน การตอนรับ การสอบถาม และใหขอ มูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม นําเสนอ อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1
(2)
(Internet English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพื้นฐาน ในการสืบคนขาวสารทั่วไป
ขอมูลทางวิชาชีพจาก
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภ าษาอังกฤษ
2. เพือ่ ใหเห็นคุณคา ในการแสวงหาความรูด า นภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตา ง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ คําสั่ง , search engines ตาง ๆ เชน Google
หมวดวิชาสามัญ
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3. สืบคนเรื่องราว ขาวสาร ทัว่ ไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ
4. อานและสรุปความจากเรือ่ งทีส่ ืบคนมาทัง้ เรือ่ งทางวิชาชีพ และเรือ่ งทีส่ นใจ
5. สง e-mails, e-cards
6. สรุป รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ที่ไดจากเว็บไซตตาง ๆ
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมปี ระโยชนดา นการฝกภาษาแกเพือ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ วิธกี ารสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยใช Browser Software, Search engines และ
Keywords ในการสืบคนขอมูล เลือก Websites ทีฝ่ ก ทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอทีส่ นใจ เชน
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
(2)
(Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ มีความรูเ กีย่ วกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในวงการธุรกิจ
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อาน สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เขียนขอมูลเกีย่ วกับบุคคล สินคา และบริการ สัญลักษณ ตัวยอ
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตา ง ๆ
5. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเอง สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสือ่ ตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพท สํานวนภาษา ทีใ่ ชในการสือ่ สารในสถานการณตา ง 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 ภาษาอังกฤษเพือ่ การออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
1
(2)
(English for Fashion Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งราวเกีย่ วของกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ วิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ทีใ่ ชในวงการแฟชัน่ ปจจุบนั
2. บอกชือ่ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับวงการออกแบบและแฟชัน่
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาทีเ่ กีย่ วกับการ
ตัดเย็บและแฟชั่นไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ
4. สรุปเรือ่ งราวทีไ่ ดจากการอานหรือฟงเนื้อหาทีเ่ กีย่ วของกับการออกแบบและแฟชัน่ ในรูปแบบของ
การจดบันทึก กรอกขอมูล
5. สืบคน นําเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา ในรูปแบบของการพูดและการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของกับการออกแบบตัดเย็บ
เสือ้ ผา วงการแฟชัน่ บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา การถาม และใหขอ มูล สินคา และบริการ
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
นําเสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ
1
(2)
(English for Textile Technology)
จุดประสงคทว่ั ไป
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
2. เพื่ อ ให เ ห็ น ประโยชน ข องภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ นงานอาชี พ ด า นสิ่ ง ทอ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
เทคโนโลยีดานตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีสง่ิ ทอ
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของ
การจดบันทึกสัน้ ๆ กรอกขอมูล
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน
ขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรือ่ งราว นําเสนอเรื่องราว ที่เกี่ยวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสิ่งทอ จากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย

หมวดวิชาสามัญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเรือ่ งทีเกีย่ วกับดานเทคโนโลยีสง่ิ ทอ เชน การออกแบบ ตกแตง
ผลิตภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและการผลิต การอานคูม อื ขั้นตอนการทํางาน
ความปลอดภัย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานที่ใชใน
การสนทนาทัง้ ในหัวขอทัว่ ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขัน้ ตอน อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับ
เทคโนโลยีสง่ิ ทอ ทัง้ ในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
1
(2)
(English for Home Economics Business)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ การทําธุรกิจดานคหกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคทีใ่ ชในงานธุรกิจคหกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด
บันทึก
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน
ขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ที่เกี่ยวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ทีใ่ ชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ทีใ่ ชในงานคหกรรม
สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพืน้ ฐานเพือ่ นําไปใชในการสนทนาทัง้ ในหัวขอทั่ว ๆ ไป และหัวขอที่
เกีย่ วของกับงานคหกรรม อานและฟงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง
ภาพประกอบ การเขียนขัน้ ตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับงานคหกรรมไดทง้ั ในรูปแบบ
ของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
1
(2)
(English for Restaurant and Hotel Food)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ตี อ การปฏิบตั งิ านอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกชือ่ อาหาร เครือ่ งดืม่ อุปกรณและเครือ่ งปรุงอาหาร
2. ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดืม่
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ที่ใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น
เรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ชือ่ และ
ประเภทของอาหาร เครือ่ งดืม่ อุปกรณและเครือ่ งปรุงอาหาร ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด การตอนรับลูกคา การให
คําแนะนําเกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การสนทนาในงานบริการทีเ่ กีย่ วของ การอานและเขียนรายการอาหาร
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
1
(2)
(English for Food Technology)
จุดประสงคทว่ั ไป
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
2. เพื่ อ ให เ ห็ น ประโยชน ข องภาษาอั ง กฤษ ที่ ใ ช ใ นงานอาชี พ ด า นอาหารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
เทคโนโลยีดานตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีอาหาร
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ
การจดบันทึก
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน
ขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เนื้อหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง ภาพประกอบ
ฉลากอาหาร อุปกรณเครือ่ งใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานที่
ใชในการสนทนาทัง้ ในหัวขอทัว่ ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลที่
เกีย่ วของกับเทคโนโลยีอาหาร ทัง้ ในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย
หมวดวิชาสามัญ
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3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
1
(2)
(English for Arts and Crafts)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศิลปะ และหัตกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ และ
หัตถกรรม การใหบริการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเจรจาตอรอง
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ
ของการจดบันทึก กรอกขอมูล
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต
และการเขียนขัน้ ตอน การบรรยาย การอภิปราย
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ที่ใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาทีใ่ ชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและประเภท
ของ งาน อุปกรณ เครือ่ งมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกชือ่ ของบุคคลที่มชี ่ือเสียงในวงการศิลปะ
ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการทีเ่ กีย่ วของงานศิลปะ การ
อานคูม อื คําแนะนํา ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะทีเ่ กีย่ วของ
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1
(2)
(Job-Application English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนทีเ่ กีย่ วของกับการสมัครงาน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครือ่ งมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เพือ่ ใหรจู ักการแสวงหาขอมูลเพือ่ การหางาน จากแหลงสือ่ ความรูภ าษาอังกฤษตาง ๆ
4. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อาน สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง ๆ
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานทีต่ รงกับคุณสมบัตขิ องตน
3. เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ และกรอกใบสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาทีถ่ กู ตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูท ่ีหลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัตผิ สู มัคร ขอมูลสวนตัว
ขอมูลการศึกษา ประสบการณทาํ งาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ หนังสือรับรองการทํางาน ประวัตสิ ว นตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง
ๆ ฝกปฏิบตั โิ ตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
1
(2)
(English for Computing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานคอมพิวเตอร
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกบั การเรียนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. ฟงและสรุปใจความเรือ่ งทีฟ่ ง
2. อานตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง คูม อื การใชงานตาง ๆ
3. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ทีป่ รากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ
4. ใช Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน โดยใช spell and grammar checkers
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
6. รวบรวมการใช คําสั่ง ตัวชวย การแกปญ
 หา ทีป่ รากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป ตาง ๆ เพื่อการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การฟง อาน เรื่องราว เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสราง
ภาษาทีเ่ กีย่ วของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน สาเหตุและการ
แกปญ
 หาตาง ๆ ทีพ่ บในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ ขอมูลทีไ่ ดจากทาง
อินเตอรเน็ต การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (E-Mail)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
(2)
(English for Information Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ทีใ่ ชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูภ าษาอังกฤษ
หมวดวิชาสามัญ

ก - 18
มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนและแลกเปลีย่ นขอมูลทางเทคนิคทีไ่ ดจากอินเตอรเนตและแหลงอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพือ่ การปฏิบตั โิ ปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และอินเตอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เนือ้ หาทีเ่ กี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
สารสนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาทีเ่ กีย่ วของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบตั กิ าร
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารและขอมูล การ
เขียนบรรยาย ลําดับขัน้ ตอน
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1
(2)
(Agricultural Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชใน ธุรกิจเกษตร
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ อาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานสือ่ ทีห่ ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบตั ิ การใหและขอขอมูล การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง
การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ น่ื การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การ
โตตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หา
ขอมูลทีเ่ กีย่ วกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานสือ่ ทีห่ ลากหลาย
การติดตอธุรกิจ E-Commerce
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
1
(2)
(Fishery Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชใน ธุรกิจประมง
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ อาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสือ่ ทีห่ ลากหลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 19
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบตั ิ การขอและใหขอ มูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ
ประมง การแนะนําตัวเองและผูอน่ื การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท การ
กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลทีเ่ กีย่ วกับการ
นําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย การติดตอธุรกิจ ECommerce
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1
(2)
(Independent Study in English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภ าษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของตน โดยมีผสู อนภาษาอังกฤษเปนทีป่ รึกษา แนะนํา
2. เพื่อ ให ตระหนักรู เห็ นคุ ณค า ของการเรีย นรู ดวยตนเอง โดยใชเ ทคโนโลยีแ ละแหลงสื่อ ที่
หลากหลาย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผนการ กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความ
สนใจ
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมกับวิธกี ารเรียนรูข องตน วิเคราะห แกไขปญหา
4. เขียนบันทึก ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู นําเสนอ อภิปราย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช
กระบวนการฝกหัดผูเ รียนใหรูจกั วิธกี ารแสวงหาความรูเ พือ่ การพัฒนาตนเอง เลือกใชสอ่ื เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
กับวิธกี ารเรียนรูข องตนทีม่ ใี นศูนยการเรียนรูภ าษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อที่หลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภ าษาอังกฤษดวย
ตนเอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1
1
(Maritime English 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สารในเรือ
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบัตงิ านในเรือ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ
หมวดวิชาสามัญ

(2)

ก - 20
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคทีเ่ กีย่ วของกับงานเรือและนําไปใชในการสือ่ สารในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน เพือ่ การติดตอสือ่ สารในเรือ การอานคําสั่ง
คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย แผนที่ ปายประกาศ สัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตาราง พยากรณอากาศ
และขอมูลทางอุตนุ ยิ มวิทยา คูม อื การใชเครือ่ งมืออุปกรณ สิง่ พิมพเกีย่ วกับเรือ และการเดินเรือ การใช
ภาษาอังกฤษเพือ่ การติดตอสือ่ สารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard
Marine Communication Phrase)
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 2
1
(2)
(Maritime English 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การใชงานในเรือ 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สารในเรือ
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบัตงิ านในเรือ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคทีเ่ กีย่ วของกับงานเรือและนําไปใชในการสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเนือ่ งจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน
เพื่อการติดตอสื่อสารในเรือ การอานคําสั่ง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย แผนที่ ปายประกาศ
สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง พยากรณอากาศ และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ
สิง่ พิมพเกีย่ วกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3000-1243 ภาษาจีนเบือ้ งตน
1
(2)
(Basic Chinese)
จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบือ้ งตน ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอ มูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบื้องตน ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้น
พืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอ มูลสวนบุคคล ฝกเขียนตามคํา
บอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ
3000-1244 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร

1

(2)

(Chinese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบือ้ งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสือ่ สารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับทิศทาง
เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระสําคัญ
ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1245 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน

1

(2)

(Basic Japanese)

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาญีป่ นุ ในการฟง พูด อาน และเขียนเบือ้ งตน ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอ มูลสวนบุคคล
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ
หมวดวิชาสามัญ

ก - 22
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ขัน้ พืน้ ฐานที่ใชในชีวติ ประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอ มูลสวนบุคคล ฝกเขียนตาม
คําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ
3000-1246 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร

1

(2)

(Japanese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาญีป่ นุ ในการติดตอสือ่ สารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1247 ภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งตน

1

(2)

(Basic French)

จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบือ้ งตน ทีใ่ ชใน
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอ มูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 23
3000-1248 ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ การสือ่ สาร

1

(2)

(French for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบือ้ งตน
1
(2)
(Basic German)
จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบือ้ งตน ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพืน้ ฐานทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
2. ใหขอ มูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบือ้ งตน ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสัน้ ๆ
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพือ่ การสือ่ สาร
1
(German for Communication)
ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบือ้ งตนมากอน
จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสือ่ สารไดตามสถานการณ

หมวดวิชาสามัญ

(2)

ก - 24
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขอและใหขอ มูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิง่ ของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่ งมือวัด 1
3
(6)
(English for Industrial Instrumentation 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาอังกฤษไดถกู ตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เพือ่ ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่เปนพืน้ ฐานของสาขาอาชีพ
3. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช และ รวบรวมคําศัพททเ่ี กี่ยวของกับวิชาชีพ
3. อานเรือ่ ง และสรุปใจความสําคัญจากเรือ่ งที่อา นและ ถายโอนสื่อความหมายเปนขอความ
4. พูดโตตอบในสถานการณตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
5. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรี ยนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม (articles และ determiners) คํานามที่นับได
และนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (possessive
adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ (formation & use
of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานที่ (prepositions of time & location) การสรางประโยคบอกเลาและ
ปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries) passive voice, adverbial clauses of time และ
ประโยคเงื่อนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
เบือ้ งตน การสนทนาโตตอบในชีวติ ประจําวันทีเ่ กีย่ วของกับงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 25
3000-1252 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่ งมือวัด 2
2
4)
(English for Industrial Instrumentation 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางประโยค
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาในชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศพั ทสาํ นวนทีเ่ กีย่ วของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับการใช 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 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 1
3
(6)
(English for Petroleum Technology 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานปโตรเลียม
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการอานคูม อื อุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูม อื อุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับสาขาอาชีพ
3. อธิบาย บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน และ
การพูดใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน

หมวดวิชาสามัญ

ก - 26
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 สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณในทีท่ าํ งาน
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 2
2
(4)
(English for Petroleum Technology 2)
จุดประสงครายวิชา
เพือ่ ใหมที กั ษะในการสือ่ สารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถกู ตองตามสถานการณตา ง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต ต อบเรื่ อ งราวในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช สํ า นวนภาษาเหมาะสมและถู ก ต อ งตาม
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 พัฒนาทักษะการพูดเกี่ยวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล
อืน่ สนทนาเกีย่ วกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกที่ตั้ง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอให
ความชวยเหลือ การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ ความ
ตัง้ ใจ การเลาเรื่อง การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 3
2
(4)
(English for Petroleum Technology 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการอานขอความเกีย่ วกับเทคโนโลยีปโ ตรเลียมไดตามระดับที่เรียน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชพจนานุกรมเปนเครือ่ งมือในการเพิม่ พูนความรูดานคําศัพทได
3. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการฟงและพูดตัง้ คําถามเกีย่ วกับเรือ่ งที่อา นและฟงได
4. เพือ่ ใหเจตคติทด่ี ตี อ ภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในงานปโตรเลียม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 27
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอานเพือ่ ความเขาใจและถายโอนขอมูลเนือ้ หาทีอ่ า น
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ ตอนการทํางานได
3. นําเสนอผลงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน แสดงความคิดเห็นในสถานการณตา ง ๆ ไดอยางเหมาะสม
กับวัฒนธรรมสังคม
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสรางทางภาษา ที่ใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเกี่ยวกับเอกสารเทคโนโลยี
ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจ การเดาความหมาย การใชพจนานุกรม ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง คําอธิบาย การตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา
การพูดรายงานขั้นตอนการทํางานและเสนอผลงาน การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 4
2
(4)
(English for Petroleum Technology 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการอานคูม อื คําแนะนําการใชอปุ กรณตา งๆ
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได
3. เพือ่ ใหเจตคติทด่ี ตี อ ภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในงานปโตรเลียม
มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความ และบันทึกขอความสําคัญจากเรือ่ งทีฟ่ งหรืออานได
2. โตตอบเกีย่ วกับหัวขอทีไ่ ดอา นหรือฟง
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค คูมือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณและเครื่องมือฝกการ
ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานหรือฟงคําบรรยาย จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือสรุป
เรือ่ งทีไ่ ดอา นหรือฟง

หมวดวิชาสามัญ

ก - 28
3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโ ตรเลียม 5
2
(4)
(English for Petroleum Technology 5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทักษะในการอานเอกสารเกี่ยวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แกซ และน้าํ มัน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารโดยทางวิทยุมอื ถือได
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโ ตรเลียม
มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของ
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3. บูรณาการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรี ยนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูม อื อุปกรณ และขอความทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมกาซและน้ํามัน ฝกการฟง
และปฏิบตั ติ ามคําสั่ง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ ทําบทฝกที่เลียนแบบสถานการณจริงใน
การปฏิบตั งิ านการขุดเจาะน้าํ มัน ฝกการพูดทางวิทยุมอื ถือ โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3000-1301 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
(Thai Life and Culture)

1

(1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
การพัฒนาและสืบทอด
วัฒนธรรมไทย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบต อตนเองและสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธใี นการดําเนินชีวติ ประจําวัน
2. ทําประโยชนตอ สวนรวมเพือ่ อยูร ว มกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
การวิเคราะหและประเมิน
สถานการณเพือ่ สรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมทองถิน่ ทีส่ าํ คัญ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 29
3000-1302 ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
(Local Wisdom)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจลักษณะทัว่ ไปของภูมปิ ญ
 ญา คานิยม และประวัตคิ วามเปนมาของทองถิน่
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวฒ
ั นาการของระบบสังคมแบบดั้งเดิม ในการประกอบอาชีพ
และหัตถกรรมทองถิน่
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี อ การสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภู มปิ ญ
 ญาทองถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก
3. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม ประวัตศิ าสตรและความเจริญเติบโตของทองถิน่
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติทป่ี รากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถิน่ ทีส่ ง เสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1303 ภูมฐิ านถิน่ ไทย
(Geographical and History Study of Thailand)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตรทอ งถิน่
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหอทิ ธิพลของภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเทีย่ ว
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีตอ การสืบสานวัฒนธรรมและการทองเทีย่ ว
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตรทเ่ี กีย่ วของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาไทย การดํารงชาติไทย การทองเทีย่ วและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
2. วิเคราะหปฏิสมั พันธระหวางมนุษยกบั สิ่งแวดลอมทางกายภาพทีก่ อ ใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรมและมีจติ สํานึกตอการอนุรกั ษทรัพยากรและสิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
3. ใชขอ มูลภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การทองเทีย่ วและการพัฒนา

หมวดวิชาสามัญ

ก - 30
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย ภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเทีย่ วและการพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืน
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Administration)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ
สิทธิ
มนุษยชน การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองทองถิน่
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบัตติ นเปนพลเมืองดี
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการมีสว นรวม
และติดตามขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการ
พัฒนาประเทศและทองถิน่
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหววิ ฒ
ั นาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษยชน
การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองทองถิ่น
2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
3. ใชขอ มูลทางการเมืองการปกครองเพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ วิวฒ
ั นาการการเมืองการปกครองของไทย พรรคการเมือง องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การเลือกตัง้ นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผนดิน และการ
ปกครองทองถิ่น
3000-1305 ระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผนและพัฒนา
2
(Geographical Information System for Planning and Development)

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย
ขอมูลทางภูมศิ าสตร
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชแผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมสิ ารสนเทศ
2. วิเคราะหภมู ศิ าสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพือ่ ใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการดํารงชีวติ อยางมีดลุ ยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวติ อยางมี
ความสุขและภาคภูมิใจ
3000-1307 ชีวติ กับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
(Environment, Technology and Life)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอม และระบบนิเวศ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกบั ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีตอ การใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอมและระบบนิเวศ และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี สิง่ แวดลอมและการพัฒนาประเทศ
หมวดวิชาสามัญ
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2. บริหารจัดการสิง่ แวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ สิง่ แวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวด-ลอมและ
ระบบนิเวศ เทคโนโลยี สิง่ แวดลอม และการพัฒนาประเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีรว มกับภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น และสถานการณสง่ิ แวดลอมในปจจุบัน
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
(Human and Environmental Arrangement)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกบั การจัดสิง่ แวดลอมในชุมชน
หลักการอนุรักษ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูไ ปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถิ่น
อยางยัง่ ยืน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกบั การจัดสิง่ แวดลอม
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ
3. รวมอนุรักษสง่ิ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดสิ่งแวดลอมทีด่ ใี นชุมชน ปญหาตางๆ อัน
อาจเกิดขึน้ ในชุมชน มลภาวะ การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน การเสริมสรางแรง
กระตุน ใหเกิดความรวมมือที่จะเรียนรูร ว มกันในชุมชน และการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด
(Quality of Life and Clean Technology)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน
2. เพือ่ ใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่ แวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน
เทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งตน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีตอ การใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่ แวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่ แวดลอม และการประหยัดพลังงาน
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งตน
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษสิง่ แวดลอม เทคนิค
การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม การประหยัดพลังงาน และการจัดหาพลังงานทดแทน
3000-1601 หองสมุดกับการรูส ารสนเทศ
(Library and Information Literacy)

1

(1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ
คนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ
2. เพือ่ ใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเครือ่ งมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการศึกษาคนควาเพือ่ พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด
สรางสรรค สนใจใฝรู ซือ่ สัตย และมีวินยั
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูต า ง ๆ
2. เลือก/ใชเครือ่ งมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพือ่ เชือ่ มโยงความรูก บั กลุม สาระความรู อืน่ ๆ
และเรียนรูอ ยางไรพรมแดน
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ น่ื ๆ ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูปแบบ
ตาง ๆ เครือ่ งมือและวิธกี ารใชเครือ่ งมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
3000-1602 นันทนาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
(Recreation for Quality of Life Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
หมวดวิชาสามัญ

2

(2)
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2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการทีเ่ หมาะสมกับอาชีพของตน
3. เพือ่ ใหสามารถปองกันอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพใน
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพใน
การปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
3. ปองกันอุบัตภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการปฏิบตั กิ ิจกรรมนันทนาการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประเภทของนันทนาการ ลักษณะและ
บทบาทของผูน าํ นันทนาการ ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมนันทนาการ
3000-1603 กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
(Sports for Health and Personality Development)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูน าํ
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ มีมรรยาทและวินยั
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาทีต่ นเลือก
2. เลนกีฬาทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบตั ใิ นการเลน กฎ กติกา มารยาท
ประโยชนและความปลอดภัย
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูน าํ ดวยทักษะดานกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธกี ารจัดการแขงขันกีฬาประเภท ตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล ขอควรคํานึงถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดกบั
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบตั ิในการเลนกีฬาเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอรางกาย อารมณ และสังคม
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูน ํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 35
3000-1604 ทักษะชีวติ
(Life Skill)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวติ
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะที่จาํ เปนในการดํารงชีวติ อยางมีความสุขทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ
มี
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ
3. เพื่อใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบตั ิตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการพัฒนาทักษะชีวติ มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ
และสัมพันธภาพทีด่ ตี อ ผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เลือก/ปฏิบตั กิ ิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ดวยความตระหนักรูใ นจุดดี -จุดดอยของตน
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวติ ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญ องคประกอบของทักษะชีวติ ทักษะเกีย่ วกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูใ นตน ความเห็นใจผูอ น่ื ความรับผิดชอบตอสังคม การ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวติ ประจําวัน การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพและสังคม
2
(2)
(Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
2. เพือ่ ใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ทีส่ อดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพือ่ น
และสังคม
3. เพือ่ ใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวนการ
ทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบตั ภิ ยั
4. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ

หมวดวิชาสามัญ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพือ่ สุขภาพและสังคม
2. ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพือ่ สุขภาพและสังคมตามหลักการและ
กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชวี ติ และวัฒนธรรมไทย
3. ประพฤติปฏิบตั ติ นตามกระบวนการทางประชาสังคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพยติด
สารพิษ และอุบตั ภิ ยั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิจกรรมตาง ๆ การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางสัมพันธภาพทีด่ กี บั ครอบครัว เพือ่ น สังคมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม
กระบวนการทางประชาสังคมเพือ่ กําหนดบทบาทการมีสว นรวม
เกีย่ วกับเรือ่ งปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบตั ภิ ยั
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน
(Human Relations at Work)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย
2. เพือ่ ใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการพัฒนาตนและชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย
กระบวนการทางจิตวิทยาเพือ่ สรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพือ่ ความกาวหนาในชีวติ
และการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
3000-1607 สุขภาพชุมชน
(Community Health)

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
2. เพือ่ ใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการมีสว นรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน
2. ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หาสุขภาพตนเองและชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับ สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ การควบคุมโรคติดตอ การปฐมพยาบาล โภชนาการ การแกปญ
 หาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
2
(2)
(Buddhist Methods of Career Planning)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผนชีวติ และอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
2. เพือ่ ใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการสรางความสําเร็จในชีวติ ตามหลักพุทธธรรมะ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
2. สํารวจตนเองเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
3. วางแผนชีวติ และอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ ความสําคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ
คานิยมและแรงจูงใจ และการตัดสินใจวางแผนชีวติ เพือ่ ความสําเร็จตามเปาหมาย
3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ
2
(2)
(Human Psychology and Business Ethics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ น่ื
2. เพือ่ ใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยทม่ี ผี ลตอความสําเร็จของการทํางาน
2. ประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ
หมวดวิชาสามัญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวางกลุม
บุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ
3000-1420 วิทยาศาสตร 1
3
(4)
(Science 1)
(เกษตรกรรม-ประมง)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับชีววิทยาพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีที่
เกีย่ วของกับชีววิทยาพืน้ ฐาน
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของ
สิง่ มีชวี ติ
2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกสิง่ มีชีวติ และลําดับการจัดหมวดหมู สง่ิ มีชวี ติ
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช
เทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ ผี ลตอมนุษยและสิง่ แวดลอม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสิ่งมีชวี ติ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ติ ตาง ๆ ใน
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับเซลลและเนือ้ เยือ่ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ ของสิง่ มีชวี ติ การจําแนก
สิง่ มีชวี ติ พันธุกรรม สิง่ มีชวี ติ และสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3000-1421 วิทยาศาสตร 2
3
(4)
(Science 2)
(เกษตรกรรม-ประมง)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเคมีพน้ื ฐาน
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีท่ี
เกีย่ วของกับเคมีพ้ืนฐาน
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการจําแนกสาร สมบัตขิ องสาร ความสัมพันธระหวางสมบัตขิ องสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นสถานะของสาร การเกิดสารประกอบการเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับสารและการจําแนกสาร อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกริ ยิ าเคมีและสมดุล
เคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
3000-1422 วิทยาศาสตร 3
3
(4)
(Science 3)
(ศิลปกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของในงานดาน
ศิลปกรรม
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีที่
เกีย่ วของกับงานดานศิลปกรรม
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
4. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสือ่ สารสิง่ ทีเ่ รียนรูใ นงานดานศิลปกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ สารอินทรีย สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ
2. เขาใจสมบัตขิ องสารเคมีท่ีนาํ มาใชในงานศิลปะ ผลกระทบของการใชสารเคมีตอ มนุษยและ
สิง่ แวดลอม
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญ
 หา
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร
ธาตุ
สารประกอบ สารอินทรีย สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ สารเคมีทใ่ี ชในงานศิลปะ สียอ ม สีทา สารฟอก
หนัง กาว กระดาษ สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ และผลกระทบของการใชสารเคมีตอ มนุษย
และสิง่ แวดลอม

หมวดวิชาสามัญ
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3000-1423 วิทยาศาสตร 4
3
(4)
(Science 4)
(บริหารธุรกิจ - คหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียใ นอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร และสารเคมีใกลตวั
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีท่ี
เกีย่ วของกับในการศึกษา ทกลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลีย่ นรูปพลังงาน
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาทีข่ องระบบตาง ๆ ของสิง่ มีชวี ติ
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช
เทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ ผี ลตอมนุษยและสิง่ แวดลอม
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลนิ ทรียท ใ่ี ชในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5. เขาใจสมบัติของสารเคมีที่นําใชในงานแตละสาขาอาชีพ
6. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถูกตอง
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน แสงสวาง และพลังงานกล เครือ่ งใชไฟฟาในสํานักงาน
พลังงานในการดํารงชีวติ ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลนิ ทรียท เ่ี กีย่ วของ
กับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียใ นอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม การ
ยืดอายุของดอกไม บรรจุภณ
ั ฑเพือ่ การเก็บรักษาและการขนสง สารเคมีทใ่ี ชในชีวติ ประจําวันและในสํานักงาน
3000-1424 วิทยาศาสตร 5
3
(4)
(Science 5)
(บริหารธุรกิจ - คหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเคมีและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของ
2. เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีท่ี
เกี่ยวของกับเคมีและเทคโนโลยี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
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3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธระหวางสมบัตขิ องสารกับโครงสราง และแรงยึดเหนีย่ ว
ระหวางอนุภาค
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นสถานะของสาร การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอ มนุษยและสิง่ แวดลอม
4. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับอะตอม ธาตุและตารางธาตุ สูตรโมเลกุล พันธะเคมี กฎทรงมวลแหงสาร สมการ
เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห พลาสติก กระดาษ สี
กาว หนังเทียม เซรามิกส ไฟเบอรกลาส เครื่องสําอาง สารทําความสะอาด สารฆาเชื้อ สารทีก่ อ อันตรายตอ
สิ่งแวดลอมโลก
3000-1425 วิทยาศาสตร 6
3
(4)
(Science 6) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ในเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สมบัตขิ องสาร ความรอน การ
ถายโอนความรอน แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ สมดุล
สมการเคลือ่ นที่ จุดศูนยถว ง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร
2. เพือ่ ใหผเู รียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ ิจกรรมเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทดลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลีย่ นรูปพลังงาน ปฏิสมั พันธระหวาง
สารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิ่งมีชวี ติ และสิง่ แวดลอม
4. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปใชประโยชน

หมวดวิชาสามัญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สมบัตขิ องของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ สมดุล สมการการเคลือ่ นที่
จุดศูนยถว ง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม งาน พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร
3000-1426 วิทยาศาสตร 7
3
(4)
(Science 7) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-ไฮโดรคารบอน
วัสดุสงั เคราะห สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง
แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถว ง สมการเคลือ่ นที่ โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม
พลังงาน
2. เพือ่ ใหผเู รียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ ิจกรรมเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทดลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงแมเหล็กไฟฟา แรงนิวเคลียร ลักษณะการเคลือ่ นทีแ่ บบตางๆของ
วัตถุในธรรมชาติ
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต การเปลีย่ นรูปพลังงาน ปฏิสมั พันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวติ และสิง่ แวดลอม
4. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับโมล สูตรและสมการเคมี ปฏิกริ ยิ าเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห
สมบัตขิ องของแข็ง สมบัตขิ องของเหลว สมบัตขิ องกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของวัตถุ
หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถว ง สมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัมเชิงเสน
โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร
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3000-1427 วิทยาศาสตร 8
3
(4)
(Science 8) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเรือ่ งโมล สูตรและสมการเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ
ปฏิกริ ยิ าเคมี หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ สมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัม
เชิงเสน คลืน่ แมเหล็กไฟฟา แสง เสียง พลังงาน มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได
2. เพือ่ ใหผเู รียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ ิจกรรมเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ทดลอง
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ การกเดสารประกอบ ปฏิกริ ยิ าเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงไฟฟา แรงนิวเคลียร
3. เขาใจสมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ
การเปลีย่ นรูปพลังงาน ปฏิสมั พันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดลอม
5. ใชวสั ดุ อุปกรณ เครือ่ งมือ และสารเคมีทเ่ี กีย่ วของไดถูกตอง
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละมีเจตคติทด่ี ตี อ วิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับโมล สูตรและสมการเคมี ปฏิกริ ยิ าเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ หนวยและการวัด
เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ สมการการเคลือ่ นที่ โมเมนตัมเชิงเสน คุณสมบัตขิ องคลืน่ สนามไฟฟา แรง
ระหวางประจุไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง เสียง พลังงานนิวเคลียร
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร
4
(*)
(Science Project)
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขึน้ อยูก บั ศักยภาพของผูเ รียนแตละคน
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. เพือ่ ใหผเู รียนสามารถปฏิบัตกิ จิ กรรมโครงงานวิทยาศาสตรดว ยการทํ างานเปนทีม
วางแผน
ออกแบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจยั ทางวิทยาศาสตร
3. เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ การทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาสามัญ

ก - 44
มาตรฐานรายวิชา
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกบั วิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแ กปญหา
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
3000-1520 คณิตศาสตร 1
3
(3)
(Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พืน้ ทีใ่ ตโคงปกติ การสุม ตัวอยาง
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พืน้ ทีใ่ ตโคงปกติ การสุม ตัวอยางไป
ใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พืน้ ที่ใตโคง
ปกติ การสุม ตัวอยาง
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปน และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
3. คํานวณพืน้ ทีใ่ ตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรที่ ตอเนือ่ งได
4. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับการสุม ตัวอยาง และการแจกแจงคาเฉลีย่ ทีไ่ ดจากตัวอยางประชาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเซต ประพจน การเชือ่ มและคาความจริงของประพจน ตารางคา
ความจริง ประพจนที่สมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล กฎเกณฑเบื้องตน
เกี่ยวกับการนับ แฟกทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู การทดลองสุม และ แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข และเหตุการณที่เปนอิสระตอกันพื้นที่ภายใต
โคงปกติ การสุม ตัวอยาง วิธแี ละขัน้ ตอนของการสุม ตัวอยาง คาพารามิเตอรและคาสถิติ การแจกแจงคาเฉลี่ยที่
ไดจากตัวอยางประชากร
3000-1521 คณิตศาสตร 2
3
(3)
(Mathematics 2) (อุตสาหกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง ฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมนิ ันท และเรขาคณิต
วิเคราะห
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)

ก - 45
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมนิ ันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับฟงกชน่ั แบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา
3. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเมตริกซและดีเทอรมินนั ท และนําไปใชในการแกปญหา
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญ
 หา
5. สามารถนําความรูเ กีย่ วกับฟงกชน่ั แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมนิ ันท และเรขาคณิตวิเคราะห
ไปใชเปนพืน้ ฐานประกอบในวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล และลอกริทึม ฟงชั่นตรีโกนมิติ และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี
โกนมิติ กฎของไซนและกฎของโคไซน ทฤษฏีบททวินาม เศษสวนยอย ชนิดของ เมทริกซ การบวกและลบ
เมตริกซ การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ ดีเทอรมินันท อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท ระยะทางระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหวางจุด
สองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเสนตรง ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรงกับ
เสนตรง ภาคตัดกรวยทีม่ จี ดุ ศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท จ่ี ดุ ใด ๆ ในระนาบ
3000-1522 คณิตศาสตร 3
3
(3)
(Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ เรื่อง สถิตเิ บือ้ งตน เซต ตรรกศาสตร ความนาจะเปน
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง สถิตเิ บือ้ งตน เซต ตรรกศาสตร ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ และชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ สถิตเิ บือ้ งตน เซต ตรรกศาสตร ความนาจะ
เปน
มาตรฐานรายวิชา
1. นําวิธกี ารทางสถิตไิ ปใชในการวิเคราะหขอ มูลได
2. มีความคิดรวบยอดในเรือ่ งเซต การดําเนินการของเซต และการแกปญหาโดยใชเซต
3. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับตรรกศาสตร และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปน และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
5. นําความรูเ กีย่ วกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ และแกปญ
 หาได

หมวดวิชาสามัญ

ก - 46
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับคากลาง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ
เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเชือ่ มและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคาความ
จริง ประพจนทส่ี มมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบือ้ งตนเกีย่ วกับการนับ แฟคทอเรียล วิธเี รือ่ ง
สับเปลีย่ น วิธจี ดั หมู การทดลองสุม แซมเปลสเปช เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ
3000-1523 คณิตศาสตร 4
3
(3)
(Mathematics 4) (เกษตรกรรม)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี ไป
ใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ เชิงเสน
และการคํานวณภาษี
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเมตริกซ และดีเทอมินนั ท และนําไปใชในวิชาชีพได
2. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับตรรกศาสตร และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
3. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับกําหนดการเชิงเสน และนําไปใชในวิชาชีพได
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา และภาษีมลู คาเพิม่ อยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน
ตารางคาความจริง การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ การบวกและลบเมตริกซ การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปลี่ยนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขั้นแบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส
เมตริกซผกผัน การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน ดีเทอรมินันท กฎของคราเมอร ความหมายของ
กําหนดการเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย
ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาและภาษีมลู คาเพิม่
3000-1524 สถิติ
3
(3)
(Statistics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิติ และวิธกี ารคํานวณทางสถิตไิ ปใชในการ
วิเคราะหเบือ้ งตน
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ความหมายของสถิติ
และวิธกี ารคํานวณทางสถิตไิ ปใชในการ
วิเคราะหเบือ้ งตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวติ ประจําวัน
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3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ความหมายของสถิติ และวิธีการคํานวณทาง
สถิตไิ ปใชในการวิเคราะหเบือ้ งตน
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับสถิติ นําไปใชในงานอาชีพและชีวติ ประจําวันได
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิตทิ ค่ี าํ นวณได
3. นําสถิตไิ ปวิเคราะหขอ มูล และสรุปผล ในงานอาชีพและชีวติ ประจําวันได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบขายของสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย
ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบ
เกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และ
สหสัมพันธ
3000-1525 แคลคูลัส 1
3
(3)
(Calculus 1) ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง ลิมติ อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพนั ธและอินทิกรัล
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช
ประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล การประยุกต
อนุพนั ธและอินทิกรัล
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ ลิมติ อนุพันธ อินทิกรัล และบทประยุกต และนําไปใชในการ
แกปญ
 หา
2. สามารถนําความรูเรื่อง ลิมติ อนุพนั ธ อินทิกรัล และบทประยุกต ไปใชในวิชาชีพได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของลิมิต การหาคาลิมิตของฟงกชั่น ความตอเนื่องของฟงกชั่น กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต อนุพันธฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ อนุพันธ
ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม อนุพันธอันดับสูง กฎของลูกโซ การหาอนุพันธโดยปริยาย(Implicit
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ ความเร็วและความเรง คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพันธ
(Differential) อินทิกรัลฟงกชั่นพืชคณิต ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ ฟงกชั่นเอกซ
โปเนนเชียลและลอการิธมึ เทคนิคการ อินทิเกรต อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต

หมวดวิชาสามัญ
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3000-1526 แคลคูลัส 2
3
(3)
(Calculus 1)
ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ เรื่อง ฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก การหาอนุพนั ธและอินทิกรัลฟงกชน่ั
ไฮเพอรโบลิก และการหาอนุพนั ธของฟงกชน่ั หลายตัวแปร (Partial differentiation)
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ ง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบือ้ งตน อันดับ
และอนุกรม การแปลงลาปลาซ การอินทิกรัลหลายชัน้ กับการประยุกต
3. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง ฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก การหาอนุพนั ธและอินทิกรัลฟงกชน่ั
ไฮเพอรโบลิก และการหาอนุพนั ธของฟงกชน่ั หลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน
วิชาชีพ
4. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเ รือ่ ง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบือ้ งตน อันดับและ
อนุกรม การแปลงลาปลาซ การอินทิกรัลหลายชัน้ กับการประยุกต ไปใชในวิชาชีพ
5. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับวิชาแคลคลูลสั
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูค วามเขาใจในเรือ่ ง แคลคลูลสั และนําไปใชในการแกปญ
 หา
2. สามารถนําความรูเ รือ่ งแคลคลูลสั ไปประยุกตใชในวิชาชีพได
3. สามารถนําความรูใ นเรือ่ งแคลคลูลสั ไปใชในการศึกษาตอขัน้ สูงได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก การหาอนุพนั ธและอินทิกรัลฟงกชน่ั ไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม
ตรงแบบ การหาอนุพันธของฟงกชน่ั หลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบือ้ งตน
อันดับและอนุกรม การแปลงลาปลาซ การอินทิกรัลหลายชัน้ กับการประยุกต
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