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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการทั่วไป ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการจัดการทั่วไป  
สามารถนําไปประยุกตใชในดานการจัดการ  การตัดสินใจ  แกไขปญหา  และวางแผนการจัดการใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 

4. เพื่อใหสามารถคิด  วิเคราะห  ประยกุตทกัษะและบูรณาการความรูในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชพี
การจัดการทัว่ไปอยางเปนระบบ  นําไปใชในงานอาชีพและการพัฒนางานการจัดการทั่วไปอยาง
ตอเนื่อง 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ใชทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพการจัดการทั่วไปในระดบั
เทคนิคปฏิบัติงานการจัดการ  วางแผนและการจัดระบบการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับประเภท
ธุรกิจ 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการจัดการทั่วไป  ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

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

บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป  ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกล้ัน ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม  เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เชน  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี              

มี มนุษยสัมพันธ  เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

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

และกระบวนการ 
3.5 เลือก / ใช / ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการดําเนินงานการจัดการงานอาชีพ 
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โครงสราง 
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สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 
 

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

 

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

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

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา   
พาณิชยกรรม  หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0008 เครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 2-3-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน          
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใช เหตุผล   การคิดวิ เคราะห                          
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน                    
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชวีิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

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

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
 

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

 

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด  
 

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

 รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

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

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3215-8001  หรือรายวิชา 3215-8002  และ 3215-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3215-8001 ฝกงาน *-*-4  
3215-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3215-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (จํานวน 4 หนวยกิต) 
 

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

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

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

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

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

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

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1      2-2-3 

3200-0002 หลักการขาย       3-0-3 

3200-0003 การเปนผูประกอบการ      3-0-3 

3200–0008 เครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร    2-3-3 

3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ    2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 

 (Principles of Accounting 1) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคน 
เดียว ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิบริการ  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธุรกิจบรกิารตามหลักการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห

รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน   ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  การจัดทํา       

งบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 

 (Principle of Selling) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย    การแสวงหา
ลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง การปดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของนักขาย 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 

 (Entrepreneurship) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชวีิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวของ 
2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ขยัน ประหยดัและอดทน  
 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  
รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 

2. จัดทําแผนธุรกจิอยางงายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชวีิต คณุลักษณะและทกัษะทีจ่ําเปนสําหรับการเปน
ผูประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ การจัดทําแผนธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ 
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3200–0008 เคร่ืองใชสํานักงานและการพมิพเอกสาร 2-3-3 

 (Office Equipment and Document typing) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 
2. มีทักษะการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูความเขาใจในการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร 
2. ประยุกตใชเครื่องใชสํานักงานตามขั้นตอน 
3. พิมพเอกสารรปูแบบตาง ๆ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องใชสํานักงานและการพิมพเอกสาร การพิมพหนังสือราชการ 

จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอรมและเอกสารอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการ
บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
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3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 (Computers and Information Technology in Business) 

 

จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ 

2.  ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

3.  มีทักษะการใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  

4.  มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชพีคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในงานธุรกิจ  

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา การใชโปรแกรมตารางทําการ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน การใชโปรแกรม
ฐานขอมูล การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดทักษะวิชาชีพ 

กลุมวิชาชีพพื้นฐาน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน 
 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 

3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
 

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

3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 

3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
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• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบรหิารและจัดการวิชาชีพ 

 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

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

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานการนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

 
 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 
สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสาร 
ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเกบ็ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ           

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 

 (Principles of Economics) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

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

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 

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

 (Principles of Management) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  

2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

องคการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 

2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ  หลักการจัดการสมัยใหม  การเปลี่ยนแปลงพัฒนา

องคการ    การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจดัการ 

การประยกุตหลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 (Principle of Marketing) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด 

 

สมรรถนะรายวิชา 

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

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หนาที่ทางการตลาด 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบงสวน

ตลาด  ตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และ

การสงเสริมการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
3215-2001 การจัดการงานธุรการ 2-2-3 

3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ 2-2-3 

3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนษุย 2-2-3 

3215-2004 การภาษีอากร 2-2-3 

3215-2005 การเงินธุรกิจ 2-2-3 

3215-2006 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 2-2-3 

3215-2007 สัมมนาการจัดการ 1-4-3 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-2001 การจัดการงานธุรการ 2-2-3 

 (Office Administrative Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการงานธุรการและงานสํานักงาน   
2. สามารถใชระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ   
3. สามารถปฏิบัติการจัดงานสาํนักงานจําลอง 
4. นําวิธีการจดังานสํานักงานไปประยุกตใชใหเหมาะสมกบัสถานการณจริง 
5. ตระหนกัถึงความสําคัญของการจัดการงานธุรการและงานสํานักงาน   
6. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการงานธุรการและงานสํานักงาน   
2. ปฏิบัติงานเอกสารถูกตองตามรูปแบบของงานธุรการ 
3. บริหารจัดการงานงานธุรการและงานสํานกังานตามมาตรฐานกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานธุรการและงานสํานักงาน  แนวความคิดปรัชญา การจัด
ระบบงานธุรการและงานสํานักงาน  บทบาทและหนาที่งานธุรการและงานสํานักงานทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  กระบวนการจัดการงานสํานักงาน    การจัดผังสํานักงาน    การจัดการงานเอกสารและระบบการจัด 
เก็บเอกสาร  การใชระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ  การจัดสํานักงานจําลอง  ฝกปฏิบัติงานธุรการ   
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3215-2002 การจัดการเชิงกลยุทธ 2-2-3 
 (Strategic  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคดิ หลักการและองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ   
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับระดับและประเภทของกลยุทธ  กระบวนการจัดการกลยุทธ   
3. วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของกิจการ   
4. วางแผนกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
5. ประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
6. สามารถจัดทําแผนกลยุทธจากกรณีศกึษา 
7. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการเรยีนรูและปฏิบัติงานดวย ความซื่อสัตย  ความมวีินยั 

ความรอบคอบและความรับผิดชอบ  
 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ แนวความคิด หลักการและองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ   
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมและวางแผนกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. ประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ  ระดับและ
ประเภทของกลยุทธ  กระบวนการจัดการกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการ  การวางแผนกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การวางแผนกลยุทธทาง
ธุรกิจ  การประเมินผลและการติดตาม กรณีศึกษากลยุทธทางธุรกิจ   
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3215-2003 การบริหารทรัพยากรมนุษย 2-2-3 
 (Human Resource Administration) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย 
2. นําความรูไปใชในการปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดวยความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ 
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การ
สรรหาการคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง การกําหนดคาจาง  เงินเดือน  และสวัสดิการ การประเมินผล  การ
ปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากร  การสรางมนุษยสัมพันธ  ระเบียบวินัยในองคกรและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
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3215-2004 การภาษีอากร 2-2-3 
 (Taxation) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีทางภาษีตามทีก่ฎหมายกําหนด 
2. คํานวณภาษีตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎหมายกาํหนด 
3. ยื่นแบบและชาํระเงินคาภาษแีละคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
4. นําหลักเกณฑและวิธีทางภาษีไปใชในการวางแผนภาษ ี
5. มีกิจนิสัยในการคํานวณและชําระภาษดีวยความซื่อสัตย มีวินยั มคีวามรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการทางภาษีอากร 
2. มีทักษะคํานวณภาษีอากร 
3. มีทักษะในการวางแผนภาษ ี

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีทางภาษีอากรตามที่กฎหมายกําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีปาย ภาษีอ่ืนๆ คาธรรมเนียมตางๆ  และการ
วางแผนภาษ ี
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3215-2005 การเงินธุรกิจ 2-2-3 
 (Business  Finance) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของการเงินธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ การจัดหาเงินทุน การจัดสรร 

เงินทุนการพิจารณาโครงการลงทุน การจัดสรรกําไรและเงินปนผล และการประเมนิคาของธุรกิจ 
เพื่อการรวมกจิการและการเลิกกิจการ 

3. นําความรูการเงินธุรกิจไปประยุกตใชในการจัดการธุรกิจและการวางแผนการเงิน 
4. มกีิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของการเงินธุรกิจ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพเกีย่วกับการจัดหาเงินทุน 

การจัดสรรเงินทุน  การพจิารณาโครงการและผลตอบแทนการลงทุน  การจัดสรรกําไรและเงินปนผล และ
การประเมินคาของธุรกิจเพือ่การรวมกิจการและการเลิกกิจการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของการเงินธุรกจิ  การจัดหาเงนิทุน การวางแผนทางการเงนิ  
การจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ  การพิจารณาโครงการลงทุน  การจัดสรรกําไรและเงินปนผล   การควบคุมทางการเงิน  
และการประเมินคาของธุรกิจเพื่อการรวมกิจการและการเลิกกิจการ 
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3215–2006 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 2-2-3 
 (Small  and  Medium Enterprises  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจขนาดยอม   
2. สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด  กําหนดลูกคาเปาหมาย 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจขนาดยอมในการจัดทําแผนธุรกิจ 
5. มีกิจนิสัยเปนผูประกอบการที่ดีดวยความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  มีความสนใจใฝรู 

มีความรอบคอบ 
 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจขนาดยอม 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด  กําหนดลูกคาเปาหมาย 
3. เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ของธุรกิจขนาดยอม 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการธุรกิจขนาดยอม  กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดยอม  การจัดหา
ทําเลที่ตั้งธุรกิจขนาดยอม  การกอตั้งธุรกิจขนาดยอม  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  การวิเคราะห            
สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจขนาดยอม  การจัดการระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดยอม  การจัดทํา
แผนธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบการธุรกิจ  กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดยอม   
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3215-2007 สัมมนาการจัดการ 1-4-3 
 (Management  Seminar)   
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาทางดานการจดัการ 
2. มีความสามารถในการแกปญหาและแนวทางแกไข 
3. ตระหนกัถึงความสําคัญของกระบวนการกลุมในการแกไขปญหา 
4. นําความรูทางดานการจดัการไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
5. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาทางดานการจดัการ 
2. อภิปรายปญหาและการแกปญหาทางดานการจัดการ 
3. เขียนรายงานสรุปปญหา  ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไข 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจที่นาสนใจประจําเดือน  และจัดสัมมนาเกี่ยวกับปญหา
ทางดานการจดัการโดยวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและเสนอแนวทางแกไข  อภปิรายกลุมและการเขียน
รายงานสรุป 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลอืก 
 
3215-2101 พฤติกรรมองคกร 3-0-3 
3215-2102 การจัดการผลติ 2-2-3 
3215-2103 การสื่อสารทางธุรกิจ 2-2-3 
3215-2104 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
3215-2105 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3-0-3 
3215-2106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-2-3 
3215-2107 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 2-2-3 
3215-2108 วิจัยทางธุรกิจ 2-2-3 
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3215-2101 พฤติกรรมองคกร 3-0-3 

 (Organization Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎีพฤตกิรรมของมนุษย 
2. นําความรูดานทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคกรไปประยุกตใชการปฏิบัติงาน 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคดิ และทฤษฎพีฤติกรรมของมนุษย 
2. นําทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคกรไปประยกุตใชการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย  พฤติกรรมและความแตกตางของมนุษยในการทํางาน  
การอยูรวมกันในองคกร  การติดตอส่ือสาร  การบริหารความขัดแยง  การสรางแรงจูงใจและอิทธิพลของ
กลุมที่มีผลตอการทํางาน  องคกรแหงการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร   
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3215-2102 การจัดการการผลิต 2-2-3 
 (Production  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิต 
2. มีความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจเกีย่วกับกระบวนการจัดการการผลิต 
3. นําความรูดานการจัดการการผลิตไปประยกุตใชในการควบคุมคุณภาพการผลิต 
4. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิต 
2. วางแผนการผลิตและตัดสินใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการการผลิต 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของการผลิต  การวางแผนและการตัดสินใจการผลิต 
กระบวนการผลิต  ทําเลที่ตั้ง ระบบการจัดซือ้  การจัดการสินคาคงคลัง  การควบคุมคณุภาพ  การบริหาร
ตนทุน  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
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3215–2103 การสื่อสาร 2-2-3 
 (Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและความสาํคัญของการสื่อสาร 
2. มีความสามารถในการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือติดตอส่ือสารชนิดตาง ๆ 
3. มีความสามารถในการพูดและการรางเอกสาร 
4. ตระหนกัและเห็นความสําคญัของการสื่อสารธุรกิจ 
5. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและความสาํคัญของการสื่อสาร 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือติดตอส่ือสารชนิดตาง ๆ 
3. พูดติดตอส่ือสารธุรกิจ 
4. รางเอกสารทางราชการและธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสาร หลักการและความสําคัญของการสื่อสาร การใช การดูแลและ
การบํารุงรักษา เครื่องมือที่ใชในการติดตอส่ือสาร ศิลปะในการพดู หลักการจัดทําเอกสารทางราชการและ
ธุรกิจ การสรางและพัฒนาแบบฟอรมเอกสารในการตดิตอส่ือสาร 
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3215–2104 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
 (Financial  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับแมบทการบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี 
2. มีความสามารถในการบันทกึบัญชีตามวงจรบัญชีของธุรกิจ 
3. มีความสามารถในการบันทกึบัญชีเกี่ยวกบัสินทรัพย  หนี้สิน และสวนของเจาของ 
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ 
5. นําความรูเกีย่วกับหลักการบญัชีไปใชในธรุกิจแตละประเภท 
6. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในการจัดการธุรกิจ 
7. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบนัทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับธุรกิจใหบริการ พาณชิยกรรม  
และกิจการอุตสาหกรรม 

2. บันทึกบัญชีสินทรัพย  หนี้สิน และสวนของเจาของ 
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แมบทการบัญชี วิเคราะหรายการคา บันทึกรายการในสมุดขั้นตน  บัญชี 
แยกประเภท ทํางบทดลอง บันทึกรายการปรับปรุง และปดบัญชี จัดทํางบการเงินของกิจการ การใหบริการ 
และซ้ือขายสินคา บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ  ตั๋วเงินจายสินคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ และระบบใบสําคัญ 
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3215–2105 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3-0-3 
 (International Business Management) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคดิและหลักการของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางแกไขปญหาทีม่ีผลกระทบตอธุรกิจ 

ระหวางประเทศ 
3. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคดิและหลักการของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางแกไขปญหาทีม่ีผลกระทบตอธุรกิจ 

ระหวางประเทศ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดิและหลักการของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รูปแบบธุรกรรมของธุรกิจ
ระหวางประเทศ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศในดานการตลาด                     
การจัดการดานงานบุคคล การจัดการดานการเงิน การจัดการขามวัฒนธรรม การจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารองคกร ปญหาและวธีิการแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและปจจยั
ตางๆ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 
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3215–2106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-2-3  
 (Management  Information  System) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. นําระบบสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจ 
3. เห็นคณุคาของความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. นําสารสนเทศไปใชในการตดัสินใจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ การปฏิบัติงานและควบคุมสวนประกอบและ 
ลักษณะที่สําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการระบบขอมูลทั้งในระบบเอกสารและระบบ 
สารสนเทศ การประมวลผลขอมูลและจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตาง ๆ การพัฒนาระบบขอมูล และการนํา
ขอมูลมาใชในการตัดสินใจ 
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-2107 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 2-2-3 
 (Logistic and Supply Chain Management) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโลจิสติกสและโซอุปทาน 
2. นําความรูเกีย่วกับโลจิสติกสและโซอุปทานไปประยุกตใชในการทํางาน 
3. ตระหนกัถึงความสําคัญของโลจิสติกสและโซอุปทานตอระบบเศรษฐกิจ 
4. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโลจิสติกสและโซอุปทาน 
2. นําความรูเกีย่วกับโลจิสติกสและโซอุปทานไปประยุกตใชในการทํางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  บทบาท  ความสําคัญของ 
ระบบโลจิสติกสและโซอุปทานตอระบบเศรษฐกิจและองคการ  กระบวนการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
บทบาทของโลจิสติกสในการจัดการโซอุปทานกิจกรรมในระบบโลจิสติกสและแนวโนมของโลจิสติกสตอ
ระบบเศรษฐกิจและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตในกระบวนการทํางานของโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-2108 วิจัยทางธุรกิจ 2-2-3 
 (Business  Research) 
 
จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการวิจยัทางธุรกิจ 
2. มีความสามารถในการจัดทําวิจัยทางธุรกิจ 
3. มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจยัทางธุรกิจ 
4. ตระหนกัถึงความสําคัญของงานวิจยัทางธรุกิจที่ชวยสนบัสนุนกิจกรรมของธุรกิจ 
5. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความซื่อสัตย  ความมีวินยั  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิจยัทางธุรกิจ 
2. จัดทําเอกสารรายงานผลการวิจัยทางธุรกจิ 
3. นําเสนอผลการวิจัยทางธุรกจิ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวจิัยทางธุรกิจ  ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนใน
กระบวนการวจิัย   เครื่องมือทางการวิจยั  ขอบเขตการวจิัย  การวางแผนการวจิัย  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  การอานและแปลความหมายของขอมลู  จัดทําและนาํเสนอรายงานผลการวิจัยทางธุรกิจ  
 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 

3215-8001 ฝกงาน *-*-4 

3215-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 

3215-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8001 ฝกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 
วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 

(On-the-Job Training 1) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 
วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 

(On-the-Job Training 2) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 
วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3215-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

 
3215-8501 โครงการ *-*-4 

3215-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3215-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8501 โครงการ * - * - 4 

(Project) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

 

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

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา

วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการ

ปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ 

การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

(Project 1) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 

รวมกับผูอ่ืน 

 

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

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา

วิชาชีพ  ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการ

ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ

การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3215-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

(Project 2) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 
ความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 

รวมกับผูอ่ืน 

 

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

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา

วิชาชีพ      ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการ

ปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ

การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด  

 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3215-8502 หรือเปน

โครงการใหม) 

 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสร ี

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

 (Business Law) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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

 

สมรรถนะรายวิชา 

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

 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย

เชาซื้อจางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอม

ยอมความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน   

หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 
  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

อธิบายรายวิชา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 

3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 

3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1 0-2-0 

(Vocational Activities 1) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

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

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชพี 2 0-2-0 

(Vocational Activities 2) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

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

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชพี 3 0-2-0 

(Vocational Activities 3) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

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

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

  



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชพี 4 0-2-0 

(Vocational Activities 4) 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  

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

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ

พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

 

 


