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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562  เป็นหลกัสูตรหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ

เทียบเท่า ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพื่อยกระดบั

การศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา

แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัฝีมือ 

รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  

ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพฒันาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบนั 

สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่ง

ดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ 

เพื่อการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการน้ีสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2562 

หลกัการของหลกัสูตร 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวิชาชีพท่ีสอดคล้อง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือให้

มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ

ตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง

สามารถเลือกวธีิการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผล

การเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ

และสถานประกอบอาชีพอิสระ

3. เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันา

หลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการ โดยยดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และสอดคลอ้งกบัสภาพยทุธศาสตร์ของ

ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนาํไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดาํรงชีวิต และการประกอบ

อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 

2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบ

อาชีพ มีทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ทกัษะการคิด วเิคราะห์

และการแกปั้ญหา ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั ตลอดจนทกัษะการจดัการ สามารถสร้างอาชีพ

และพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
 

3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวชิาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ

ทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
 

4. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั การต่อตา้นความรุนแรงและ

สารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถ่ินและประเทศชาติ ดาํรงตนตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มีจิตสาธารณะและจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามยั         

ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก         

มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้หลากหลาย

รูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วธีิการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตาม

แบบแผนในขอบเขตสาํคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ใหค้าํแนะนาํพื้นฐาน

ท่ีต้องใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเร่ือง สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบติังานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อยกว่า

สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคดิหน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 

3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อ

ภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  

 4.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  

 4.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  

 4.1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  

 4.1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  

 4.1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)  - หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ  

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้      

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา   

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็น

รายวิชาบงัคบัท่ีสะทอ้นความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของ

สาขาวิชา ซ่ึงยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาให้ครบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด และ

ผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวชิา 
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3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือ

พฒันาเพิ่มตามความตอ้งการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพท่ี

ประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางานกาํหนด 
 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาค

การผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้    

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ

การทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้

ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการ

ทาํงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูป

ของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนท่ี 5 

และหรือภาคเรียนท่ี 6 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต   

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนท่ีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพได ้รวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากส่ิง

ท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษา 

ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขั้นตอนกระบวนการ ดําเนินการ 

ประเมินผล สรุปและจดัทาํรายงานเพื่อนําเสนอ ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะของโครงงานนั้น ๆ  โดยการจดัทาํโครงงานดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ         

ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต         

ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีกาํหนดใหเ้รียนรายวชิาโครงงาน 4 หน่วยกิต 
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 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน  
 

7. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและ 

จิตอาสาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

8. การจัดแผนการเรียน  
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  

โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20: 80 ทั้งน้ี 

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

8.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวชิา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของรายวชิา รวมทั้งรายวชิาท่ีสามารถบูรณาการ    จดัการ

เรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน  

8.2 จดัให้ผูเ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามท่ีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 

8.3 จัดให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ  

เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

8.4 จัดรายวิชาทวิภาคี และรายวิชาท่ีนําไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  

เพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐในภาคเรียนนั้น ๆ 

6



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

8.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต (เฉล่ีย 20 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 จาํนวน 2 หน่วยกิต และภาคเรียน

ท่ี 6 จาํนวน 2 หน่วยกิต (เฉล่ีย 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น ๆ 

8.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียน

เรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 และภาคเรียนท่ี 6 รวม 4 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น ๆ 

8.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

8.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

 หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา

ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ อาจทาํไดแ้ต่ตอ้งไม่กระทบต่อ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

9. การศึกษาระบบทวภิาค ี

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั

กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้ง

ดาํเนินการดงัน้ี 

9.1 นาํรายวิชาทวภิาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด

รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบ

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต  

ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะ

วิชาชีพของสาขางาน ทั้งน้ี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวชิา  

ทวิภาคีให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และให้รายงานการพฒันารายวิชาดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาทราบดว้ย 

9.2 จดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา เพื่อนาํไปใชใ้นการฝึก

อาชีพ และวดัและประเมินผลเป็นรายวชิา  

9.3 จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนั โดยอาจนาํรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ

สถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
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10. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั

เป็นไปตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

11. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ และ

หมวดวชิาเลือกเสรี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

12.2 ไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 

12.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

12.4 เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
 

13.  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิ่มเติม

ในแต่ละกลุ่มวชิา เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวชิาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็น

รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ      

พลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ  เพื่อให้บรรลุ

จุดประสงคข์องหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   

13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด

ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม

สมรรถนะวิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคส์าขาวิชาและ

สมรรถนะวชิาชีพสาขางานดว้ย 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได้ 

ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพือ่การศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั

การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ดาํเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนไว ้

ใหช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ   

15.1 หลกัสูตรท่ียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 

15.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 

15.3 วธีิการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

15.4 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการ

ประเมินและรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

อยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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การกาํหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12  กลุมวชิาภาษาตางประเทศ 
13  กลุมวชิาวิทยาศาสตร 
14  กลุมวชิาคณิตศาสตร 
15  กลุมวชิาสังคมศึกษา 
16  กลุมวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
17  กลุมวชิาบูรณาการ 
20  กลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  กลุมวิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ชื่อวิชา 

ลําดับที่วิชา    01-99 

กลุมวิชา สาขาวชิา/วิชาเรียนรวม 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 

 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
2 X X 0 0 

 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) 
20  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 

10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  กลุมวชิาฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
85  กลุมวชิาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  กลุมวิชาชีพเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

2  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ปวช. 

06 ประเภทวิชาประมง 
07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 

หลักสูตร 

2 0 0 0 1 

 

2 X X 0 0 

 

2 X X X X 

 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนรวม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 
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ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการบัญชี 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทักษะการคิดและ              

การแกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการบญัชีให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการบญัชี 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานบริการทางการบญัชีตามหลกัการและกระบวนการทางธุรกิจ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานด้านการบญัชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้ง 

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาการบญัชี 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

สาขาวชิาการบญัชี  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาการบญัชี 

 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพดา้นการบญัชีตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 รวบรวมเอกสารและบนัทึกบญัชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินค้า และธุรกิจ 

อุตสาหกรรมสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วนและบริษทัจาํกดั ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

3.3.6 บนัทึกบญัชีโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานบญัชี 

3.3.7  จดัทาํแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้       

นิติบุคคล 
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สาขางานการบัญชี 

3.3.8 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพการบญัชี ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ในบางเร่ือง 

3.3.9 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการบญัชี 

3.3.10 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการบัญชี 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิตและเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
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• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 1-4-3 

20201-2002 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 1-4-3 

20201-2003 การบญัชีบริษทัจาํกดั 1-4-3 

20201-2004 การบญัชีอุตสาหกรรม 1-4-3 

20201-2005 การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 1-4-3 

20201-2006 การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1-4-3 

20201-2007 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 1-4-3 

20201-2008 กระบวนการจดัทาํบญัชี 1-4-3 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

2.3.1  สาขางานการบัญชี  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท–ป-น 

20201-2101 การบญัชีสินคา้และระบบใบสาํคญั 1-4–3 

20201-2102 การบญัชีตัว๋เงิน 1-4-3 

20201-2103 การบญัชีกิจการพิเศษ 2-2-3 

20201-2104 การบญัชีร่วมคา้และฝากขาย 2-2-3 

20201-2105 การบญัชีเด่ียวและการกระทบยอด 2-2-3 

20201-2106 การประยกุตโ์ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 1-4-3 

20201-2107 การบญัชีปฏิบติัการภาษาองักฤษ 2-2-3 

20201-2108 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2109 โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2110 การคาํนวณตน้ทุนเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20201*2101 ถึง 20201*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-5101 ปฏิบติังานการบญัชี 1 *-*-* 

20201-5102 ปฏิบติังานการบญัชี 2 *-*-* 

20201-5103 ปฏิบติังานการบญัชี 3 *-*-* 

20201-5104 ปฏิบติังานการบญัชี 4 *-*-* 

20201-5105 ปฏิบติังานการบญัชี 5 *-*-* 

20201-5106 ปฏิบติังานการบญัชี 6 *-*-* 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20201-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20201-8002 และ 20201-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20201-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20201-8502 และ 20201-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20201-8501 โครงงาน *-*-4 

20201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มภาษาองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 

20000-1211 ภาษาองักฤษสาํหรับงานศิลปกรรม 0-2-1 

20000-1212 ภาษาองักฤษสาํหรับงานคหกรรม 0-2-1 

20000-1213 ภาษาองักฤษสาํหรับงานเกษตร 0-2-1 

20000-1214 ภาษาองักฤษสาํหรับงานประมง 0-2-1 

20000-1215 ภาษาองักฤษสาํหรับงานท่องเท่ียว 0-2-1 

20000-1216 ภาษาองักฤษสาํหรับงานโรงแรม 0-2-1 

20000-1217 ภาษาองักฤษสาํหรับงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 0-2-1 

20000-1218 ภาษาองักฤษสาํหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-2-1 

20000-1219 ภาษาองักฤษสาํหรับงานดนตรี 0-2-1 

24



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1304 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพศิลปกรรม 1-2-2 
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20000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-2  

20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  
 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 
 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลุ่มสุขศึกษา 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา 1-0-1 

 กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ 1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1-2-2 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 2-0-2 

 (Basic Thai) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 

2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาส

และสถานการณ์ 

3. สามารถนําความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใช้ส่ือสาร              

ในชีวติประจาํวนัไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน 

2. วเิคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสังคม 

4. เขียนขอ้ความเพื่อติดต่อกิจธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอ้มูลตามหลกัการ 

5. เขียนรายงานเชิงวชิาการ และโครงการตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการรับสารและส่งสารดว้ยภาษาไทย เขียนสะกดคาํ การใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน ระดบัภาษา  

การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน             

ดา้นภาษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทกัทาย แนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การพูดในโอกาสต่าง  ๆ

ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ            

พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอก

แบบฟอร์ม การเขียนประวติัยอ่ การเขียนรายงานเชิงวชิาการและการเขียนโครงการ 
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20000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 0-2-1 

  (Thai for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือ

บุคคล ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้

อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  การนําเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ

กระบวนการผลิตช้ินงานการสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อส่ือสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน         

การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1103 ภาษาไทยธุรกจิ 0-2-1 

 (Business Thai) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพื่อส่ือสารในงานธุรกิจถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานธุรกิจ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พูดในงานธุรกิจตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากส่ือ

บุคคลส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้

อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ การนาํเสนอผลงาน การเสนอขายสินคา้และบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ 

การสัมภาษณ์งาน การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผน

ธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานธุรกิจ 
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20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

 (Thai Speaking for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการพูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการพดูและศิลปะการพูด 

2. สามารถใชท้กัษะการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพูดในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลกัการ 

2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด 

3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการพูดในงานอาชีพ การทาํหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร การเขียนเค้าโครงการพูด การพูด           

ในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพ การพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การนาํเสนอผลงาน การบรรยาย            

การสรุป การพูดเสนอขายสินคา้หรือบริการ การกล่าวตอ้นรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอาํลาอาลยั การกล่าว

สุนทรพจน์ และการกล่าวอวยพร 

 

30



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

 (Thai Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการเขียนส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

2. สามารถใชท้กัษะการเขียนเพื่อพฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เขียนสะกดคาํ คาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั ศพัทเ์ฉพาะวชิาชีพถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 

2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรูปแบบต่าง ๆ 

3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรูปแบบและหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถ้อยคาํ สํานวน โวหารท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั

และงานอาชีพ การเขียนสะกดคาํ การเขียนคาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั และศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดง

ความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนรายงานการประชุม บนัทึกขอ้ความ จดหมาย    

กิจธุระและธุรกิจ การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 0-2-1 

 (Creative Thai) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการพูด 

2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบ โอกาสและหลกัการเขียน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรียบเรียงถ้อยคาํ สํานวน โวหาร ภาพลกัษณ์           

ในภาษา การพูด-เล่าเร่ือง การอธิบาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การนําเสนอผลงาน การเขียน                 

สรุปความ การเขียนบรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียน          

บทร้อยกรอง และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

 (Real Life English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญ และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําว ัน               

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. อ่านขอ้ความ กาํหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

4. กรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

5. เขียนขอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

คาํศพัท์ สํานวนภาษาท่ีใช้บ่อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล 

ทิศทาง ตาํแหน่งท่ีตั้ ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านข้อความ 

กาํหนดการ ป้ายประกาศการกรอกแบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษา

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ 
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20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 

(English Listening and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําว ัน              

และในการปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัและการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั                  

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

2. ออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง 

3. สนทนาภาษาองักฤษโตต้อบตามสถานการณ์ 

4. ใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและการปฏิบติังาน หลกัและวิธีการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษ การฟัง-ดูการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การออกเสียง                 

ตามหลักการออกเสียง การใช้ค ําศัพท์ สํานวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช ้              

ว ัจน ะ ภ าษ าแ ล ะ อ วัจน ะ ภ าษ า (verbal and non-verbal language) ก ารใช้ ภ าษ าต าม ม ารยาท สั งค ม                       

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษ 
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20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพมิพ์ภาษาองักฤษ 0-2-1 

(Reading Authentic Materials in English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําว ัน             

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านสารคดีและหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ 

2. อ่านเอกสารประชาสัมพนัธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาองักฤษ 

3. อ่านกาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ และจดหมายภาษาองักฤษ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั หลักและกลวิธี       

การอ่านแบบต่าง ๆ การอ่านสารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสัมพนัธ์ โฆษณา แผ่นพบั แผ่นปลิว 

โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กาํหนดการ 

บนัทึกขอ้ความ จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบติังาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษ 
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20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั 0-2-1 

(Everyday English Writing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวนั             

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความและบนัทึกยอ่ภาษาองักฤษ 

2. เขียนบตัรอวยพรภาษาองักฤษในโอกาสต่าง ๆ 

3. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาองักฤษ 

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั หลกัและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียน

ขอ้มูลบุคคล ข้อความ บนัทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตวั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์       

การกรอกแบบฟอร์ม การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ 0-2-1 

(English for the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. อ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและคาํเตือนในสถานประกอบการ 

4. เขียนบนัทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังาน 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึกทักษะ          

การใชภ้าษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

การสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตาํแหน่งและหน้าท่ีงาน ทิศทาง 

ตาํแหน่งท่ีตั้ง การซ้ือขาย การให้บริการ การสนทนาทางโทรศพัท์ ขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ่านขอ้มูล 

กฎระเบียบ ป้ายประกาศ คาํเตือนท่ีพบในสถานประกอบการ การเขียนบนัทึก การกรอกแบบฟอร์ม และ   

การใชเ้ทคโนโลยพีฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
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20000-1206 ภาษาองักฤษอนิเทอร์เน็ต 0-2-1 

(English for the Internet) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อิน เทอร์เน็ตเพื่ อสืบค้นข้อมูล 

ติดต่อส่ือสารและพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตโดยใชค้าํสาํคญั 

2. อ่านคาํสั่งและปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีปรากฎบนหนา้จอ 

3. นาํเสนอขอ้มูลท่ีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์

4. เขียนขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต คาํศพัท ์สํานวนและโครงสร้างภาษา       

ท่ีพบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคาํสั่งและปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีปรากฎ        

บนหน้าจอ การสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองท่ีสนใจ/เร่ืองทางวิชาชีพโดยใช้คาํสําคญั (Keywords) การอ่าน สรุป และ

นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social 

media) และการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
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20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

(English for Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วางแผนการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวชิาท่ีเรียน 

2. สืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

3. ทาํโครงงานภาษาองักฤษตามรูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานตามขั้นตอน 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ รูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน องคป์ระกอบ

ของโครงงาน ศพัท์ สํานวน ประโยค และโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวข้องกับการทาํโครงงาน การวางแผน       

การทําโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกับสาขาวิชาท่ีเรียน การสืบค้นข้อมูลในเร่ืองท่ีสนใจ           

จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การจดัทาํโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน นําเสนอโครงงานตามขั้นตอน         

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน 0-2-1 

(English for Career Preparation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน             

และการปฏิบติังานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านประกาศรับสมคัรงาน 

2. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ 

3. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 

4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ป ฏิ บัติ เก่ี ยวกับ ก ารฟั ง -ดู  พู ด  อ่าน และเขี ยน ภาษ าอังก ฤ ษ ท่ี เก่ียวข้องกับ ก ารส มัค รงาน                     

และการปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ         

การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยคท่ีใช้

ในการปฏิบติังาน การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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20000-1209 ภาษาองักฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 

(English for Industrial Trades) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านคู่มือ ช่ือวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

2. อ่านเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

3. นาํเสนอขั้นตอนการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม          

การอ่านคู่มือ ช่ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทาํงาน คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ ขนาด สัดส่วน 

รูปทรง เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน กฎระเบียบ 

การปฏิบติังาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังาน และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
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20000-1210 ภาษาองักฤษสําหรับงานธุรกจิ 0-2-1 

  (English for Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านเอกสาร แผน่พบัและคู่มือการปฏิบติังานในงานทางธุรกิจ 

2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ 

3. การใหข้อ้มูลสินคา้และบริการ 

4. กรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานธุรกิจ การฟัง-ดูเร่ืองราว

ทางธุรกิจ การอ่านเอกสาร แผน่พบัและคู่มือการปฏิบติังาน การสนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ การติดต่อ

ทางโทรศัพท์  การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ ข้อความ                

แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ 
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20000-1211 ภาษาองักฤษสําหรับงานศิลปกรรม 0-2-1 

 (English for Arts) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานศิลปกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานศิลปกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานศิลปกรรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านคู่มือ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในงานศิลปกรรม 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานศิลปกรรม 

3. นาํเสนอผลงานศิลปกรรม  

4. เขียนบรรยายผลงานศิลปกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานศิลปกรรม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานศิลปกรรม การใชศ้พัทเ์ทคนิค

พื้นฐาน รูปทรง สี ขนาด สัดส่วน การฟัง-ดูเร่ืองราวและประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ เคร่ืองหมาย 

สัญลกัษณ์ การสนทนาตามสถานการณ์ในงานศิลปกรรม ให้ขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก           

การนาํเสนอผลงาน การเขียนบรรยายผลงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ          

ในงานศิลปกรรม 
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20000-1212 ภาษาองักฤษสําหรับงานคหกรรม 0-2-1 

 (English for Home Economics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานคหกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคหกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานคหกรรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคหกรรม 

2. อ่านคู่มือ เอกสารการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์งานคหกรรม 

3. นาํเสนอผลงานในงานคหกรรม 

4. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานคหกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานคหกรรม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-พูด อ่านและเขียนในงานคหกรรม การใช้คาํศพัท์เทคนิคพื้นฐาน การฟัง-ดู 

เร่ืองราวในงานคหกรรม การอ่านคู่มือ เอกสารการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ ตาราง 

แผนภาพ การบรรยาย การสาธิตวิธีทาํ สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานคหกรรม การนําเสนอ

ผลงาน การเขียนขอ้ความ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานคหกรรม 
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20000-1213 ภาษาองักฤษสําหรับงานเกษตร 0-2-1 

 (English for Agriculture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานเกษตร 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานเกษตร 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานเกษตร 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านคู่มือปฏิบติังานและส่ือส่ิงพิมพใ์นงานเกษตร 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานเกษตร 

3. สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานเกษตร 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานเกษตร 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเกษตร 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานเกษตร การใช้ศพัท์เทคนิคพื้นฐาน

การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกบัการเกษตร การอ่านคู่มือปฏิบติังาน การใช้เคร่ืองมือ กฎระเบียบ ฉลาก คาํเตือน

และส่ือส่ิงพิมพ์ในงานเกษตร สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานเกษตร การนําเสนอผลิตภณัฑ ์      

การสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีการเกษตร การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเกษตร 
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20000-1214 ภาษาองักฤษสําหรับงานประมง 0-2-1 

 (English for Fisheries) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานประมง 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานประมง 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานประมง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านคู่มือปฏิบติังานและส่ือส่ิงพิมพใ์นงานประมง 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานประมง 

3. สาธิตขั้นตอนปฏิบติังานประมง 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานประมง 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานประมง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานประมง การใชศ้พัทเ์ทคนิคพื้นฐาน

การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกบัการประมง การอ่านคู่มือปฏิบติังาน การใช้เคร่ืองมือ กฎระเบียบ ฉลาก คาํเตือน

และส่ือส่ิงพิมพ์ในงานประมง สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานประมง การนําเสนอผลิตภณัฑ ์     

การสาธิตการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีการประมง การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนรายงาน              

การปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานประมง 
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20000-1215 ภาษาองักฤษสําหรับงานท่องเทีย่ว 0-2-1 

  (English for Tourism) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานท่องเท่ียว 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานท่องเท่ียว 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานท่องเท่ียว 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล และวฒันธรรม 

2. อ่านป้ายประกาศ สัญลกัษณ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่องเท่ียว 

3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเท่ียว 

4. กรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังานท่องเท่ียว 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานท่องเท่ียว 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับการท่องเท่ียว การฟัง-ดูเร่ืองราว

เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ เทศกาล วฒันธรรม ประเพณี การอ่านประกาศ สัญลกัษณ์

และกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเท่ียว การต้อนรับ การให้ข้อมูล

ท่องเท่ียว กําหนดการเดินทาง การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม              

และวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้ เท คโนโลยีส ารสนเท ศพัฒ นาทักษะภาษ าอังกฤษ                     

ในงานท่องเท่ียว 
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20000-1216 ภาษาองักฤษสําหรับงานโรงแรม 0-2-1 

  (English for Hotel and Hospitality) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานโรงแรม 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานโรงแรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานโรงแรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและบริการ 

2. อ่านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโรงแรม 

3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม 

4. กรอกแบบฟอร์มในงานโรงแรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานโรงแรม การฟัง-ดูเร่ืองราว

เก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและบริการ การอ่านเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานโรงแรม สัญลักษณ์ กฎระเบียบ            

ท่ีเก่ียวขอ้ง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลส่ิงอาํนวยความสะดวก

และบริการในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มในงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม                    

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
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20000-1217 ภาษาองักฤษสําหรับงานส่ิงทอ 0-2-1 

  (English for Textiles) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานส่ิงทอ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานส่ิงทอ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานส่ิงทอ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัประเภทและชนิดส่ิงทอ 

2. อ่านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานส่ิงทอ 

3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานส่ิงทอ 

4. กรอกแบบฟอร์มในงานส่ิงทอ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานส่ิงทอ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานส่ิงทอ การใช้ศพัท์เทคนิค

พื้นฐาน วสัดุ อุปกรณ์ สารเคมี การฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกับประเภทและชนิดของส่ิงทอ การอ่านคู่มือ 

สัญลกัษณ์ กฎระเบียบ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานส่ิงทอ การให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

การกรอกแบบฟอร์มในงาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานส่ิงทอ 
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20000-1218 ภาษาองักฤษสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-2-1 

 (English for Information Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชโ้นโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล

และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านเร่ืองเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เขียนขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาํศพัท์และสํานวนประโยคท่ีพบเห็นบ่อย ๆ การอ่านเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 

การส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ Smart phone, Tablet, ส่ือสังคมออนไลน์ (Social 

media) การเรียนรู้ออนไลน์ การใช้ Application ต่าง ๆ การสนทนาตามสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียน

ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1219 ภาษาองักฤษสําหรับงานดนตรี 0-2-1 

 (English for Music) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานดนตรี 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานดนตรี 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานดนตรี 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคพื้นฐานในงานดนตรี 

2. อ่านเร่ืองเก่ียวกบัผลงานและประเภทของดนตรี 

3. สาธิตการใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรี 

4. สนทนาตามสถานการณ์ในงานดนตรี 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานดนตรี 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานดนตรี การใช้คาํศพัท์เทคนิค

พื้นฐาน ช้ินส่วน และอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี การฟัง-ดูและอ่านเก่ียวกับผลงานและประเภทของดนตรี          

การใช้และการบาํรุงรักษาเคร่ืองดนตรี สัญลกัษณ์ในงานดนตรี การสนทนาตามสถานการณ์ในงานดนตรี 

การเขียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานดนตรี 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

20000-1220 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Chinese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม          

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาจีน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาจีน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรจีนตามหลกัการเขียนภาษาจีน 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจําว ันตามมารยาทสังคม               

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาจีน การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอักษรจีน และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวติประจาํวนั 
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20000-1221 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Chinese Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาจีนเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับ การฟั ง-ดู  พู ด  อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ  ฟั ง-ดูการใช้ภาษาจีน                      

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา         

ทกัษะภาษาจีนในงานอาชีพ 
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20000-1222 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Japanese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาญ่ีปุ่น 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรญ่ีปุ่นตามหลกัการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ี ปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม           

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาญ่ี ปุ่น การอ่านคําและประโยค              

การใชค้าํศพัท ์สาํนวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั การเขียนอกัษรญ่ีปุ่น และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 
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20000-1223 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

(Japanese Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาญ่ีปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาญ่ีปุ่น                   

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
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20000-1224 ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Korean Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเกาหลี 

2. อ่านคาํและประโยค ตามหลกัการออกเสียงภาษาเกาหลี 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเกาหลีตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม        

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเกาหลี การอ่านคําและประโยค            

การใช้คาํศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอักษรเกาหลี และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 
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20000-1225 ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Korean Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลี             

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 
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20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Vietnamese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับ หลักการใช้ภาษ าเวียดนาม ใน ชีวิตป ระจําว ัน ตามม ารยาท สั งคม                    

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวยีดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเวยีดนาม 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเวยีดนาม 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเวยีดนามตามหลกัการเขียนภาษาเวยีดนาม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม         

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม การอ่านคาํและประโยค          

การใช้คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเวียดนาม และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 
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20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Vietnamese Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวยีดนามในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวยีดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวยีดนามในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเวยีดนามเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเวยีดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวียดนาม

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ          

เร่ืองสั้ น ๆการเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเวยีดนามในงานอาชีพ 
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20000-1228 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Indonesian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําว ันตามมารยาทสังคม                

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรอินโดนีเซียตามหลกัการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคาํและประโยค  

การใช้คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรอินโดนีเซีย และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 
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20000-1229 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Indonesian Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษา

อินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่าน

ขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 
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20000-1230 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Burmese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม 

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาพม่า 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรพม่าตามหลกัการเขียนภาษาพม่า 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคม            

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรพม่า และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวติประจาํวนั 
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20000-1231 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Burmese Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาพม่าเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่า                 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาพม่าในงานอาชีพ 
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20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Khmer Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเขมร 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเขมรตามหลกัการเขียนภาษาเขมร 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม                 

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเขมร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวติประจาํวนั 
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20000-1233 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Khmer Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเขมรเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมร                   

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเขมรในงานอาชีพ 
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20000-1234 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Laotian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม        

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาลาว 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาลาว 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรลาวตามหลกัการเขียนภาษาลาว 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชีวิตประจําว ันตามมารยาทสังคม                  

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาลาว การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรลาว และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวติประจาํวนั 
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20000-1235 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Laotian Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาลาวเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาว                 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ                 

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาลาวในงานอาชีพ 
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20000-1236 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Malaysian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาบามาเลเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษามาเลเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรมาเลเซียตามหลกัการเขียนภาษามาเลเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม          

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษามาเลเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอักษรภาษามาเลเซีย และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
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20000-1237 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Malaysian Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษามาเลเซีย 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 
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20000-1238 ภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Filipino Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฟิลิปิโน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฟิลิปิโนตามหลกัการเขียนภาษาฟิลิปิโน 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม           

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฟิลิปิโนและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวติประจาํวนั 
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20000-1239 ภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Filipino Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฟิลิปิโนเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฟิลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโน          

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
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20000-1240 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (Russian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษารัสเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรรัสเซียตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม         

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรรัสเซีย และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 

 

72



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (Russian Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษารัสเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษารัสเซีย              

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษารัสเซียในงานอาชีพ 
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20000-1242 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (German Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั 

4. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเยอรมนั 

5. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

6. เขียนอกัษรเยอรมนัตามหลกัการเขียนภาษาเยอรมนั 

7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม              

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเยอรมนั และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 
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20000-1243 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (German Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเยอรมนัเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเยอรมนัง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมนั           

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ           

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 
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20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

  (French Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฝร่ังเศสตามหลกัการเขียนภาษาฝร่ังเศส 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคม          

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส การอ่านคาํและประโยค การใช้

คาํศพัท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฝร่ังเศส และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจาํวนั 
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20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

  (French Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฝร่ังเศสในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฝร่ังเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝร่ังเศส    

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ             

เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

 (Science for Life Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหน่วยและการว ัด แรงและการเคล่ือนท่ี  นาโนเทคโนโลยี อะตอม               

และตารางธาตุ สาร และการเปล่ียนแปลง 

2. สามารถสํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการวดั การเคล่ือนท่ี อะตอมและธาตุ สาร และทาํกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ      

และชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 

หน่วยและการวดั อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง นาโนเทคโนโลยแีละระบบ

นิเวศ 

2. คิดคาํนวณเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ีตามหลกัการ 

3. ปฏิบติักิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ป ฏิ บั ติ ท ด ล อ ง เก่ี ย ว กับ ส าร  ก าร เป ล่ี ย น แ ป ล งแ ล ะ ป ฏิ กิ ริย า เค มี ใน ชี วิ ต ป ระ จําว ัน                         

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วย      

และการวดั แรง การเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลย ีโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง 

ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจาํวนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและระบบนิเวศ 
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20000-1302 วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

 (Science for Industry) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเข้าใจเก่ียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและกําลัง คล่ืนและคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

2.  สามารถคาํนวณและทดลองทดสอบเก่ียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลังงาน            

และกําลัง คล่ืนและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและกําลัง คล่ืนและคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

2. คาํนวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ตามหลกัการ 

3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัลกัษณะของคล่ืน สมบติัของคล่ืน งานพลงังานและกาํลงัตามหลกัการ

และกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง แรงเสียดทาน สมดุล การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ี

แบบโปรเจคไทล ์งานพลงังานและกาํลงั คล่ืน และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
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20000-1303 วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ 1-2-2 

 (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

2. สามารถสํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ผลกระทบของสารเคมี

และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษยโ์ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. สามารถทดลองทดสอบเก่ียวกบัสารเคมีในชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

สมบติัของปิโตรเลียมและพอลิเมอร์โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยชีีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

2. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามหลกัพนัธุศาสตร์ 

3. วเิคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษยต์ามหลกัการ 

4. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

5. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลักการ            

และกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม สารเคมีในชีวติประจาํวนั และในงาน

อาชีพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้า           

ในชีวติประจาํวนั และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
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20000-1304 วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพศิลปกรรม 1-2-2 

 (Science for Arts) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ธาตุ แสงและความร้อน 

2.  สามารถทดลองทดสอบเก่ียวกบัสารละลาย คอลลอยด์ อีมลัชั่น พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ธาตุ          

และสมบติัของแร่รัตนชาติ สมบติัของแสงและผลของความร้อนต่อวตัถุ โดยใช้กระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ธาตุ แสงและความร้อน 

2. สํารวจตรวจส อบ เก่ียวกับ ส ารละล าย คอลลอยด์  อีมัลชั่น และส ารเค มีใน งาน อาชี พ                        

ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัพอลิเมอร์และผลิตภณัฑด์ว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. สํารวจตรวจส อบ เก่ียวกับ ท รัพ ยากรแร่ธาตุและสมบัติของแร่รัตนชาติตาม หลักการ                         

และกระบวนการ 

5. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัแสงและความร้อนดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสารละลาย คอลลอยด์ อีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์                

และผลิ ตภัณ ฑ์  ท รัพ ยากรแร่ธาตุและส ม บัติของแร่รัตน ชาติ  แส งและการม องเห็ น  ความ ร้อน                      

และผลของความร้อนต่อวตัถุ 
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20000-1305 วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 

 (Science for Agriculture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเข้าใจเก่ียวกับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทํางานของอวยัวะในพืชและสัตว ์

พนัธุกรรม เทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารชีวโมเลกลุ 

2.  สามารถสํารวจตรวจสอบเก่ียวกับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืชและสัตว ์          

การถ่ ายท อดลัก ษ ณ ะท างพัน ธุก รรม  แล ะก ารจําแน กส่ิ งมี ชี วิตโดยใช้กระบ วน ก าร                      

ทางวทิยาศาสตร์ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทํางานของอวยัวะในพืชและสัตว ์

พนัธุกรรม เทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัโครงสร้าง หน้าท่ี องค์ประกอบของเซลล์พืชและสัตว์ และระบบ            

การทาํงานของอวยัวะในพืชและสัตวต์ามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามหลกัพนัธุศาสตร์ 

4. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล

ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าท่ี องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบ            

การทํางานของอวยัวะในพืชและสัตว์ พ ันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ                    

และสารชีวโมกุล 
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20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 (Science Projects) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีทกัษะในการคิดและแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จดัทาํโครงงาน 

วทิยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงานอยา่งเป็นระบบ 

2.  สามารถนําทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พ ัฒนาตนเอง              

และงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจาํเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 

2. เขียนโครงงานวทิยาศาสตร์ตามหลกัการและรูปแบบท่ีกาํหนด 

3. แก้ปัญหาหรือพัฒนางานในโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์              

เพื่อสืบเสาะหาความรู้ ทดลอง ทดสอบและสรุปรายงาน 

4. เขียนรายงานการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

5. เสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการและการนาํเสนอผลงานโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

20000-1401 คณติศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ 2-0-2 

 (Basic Mathematics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ 

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 

2.  มีทกัษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น 

สองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจาย

ของขอ้มูล และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ                   

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร                

ไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

2.  สร้างตารางแจกแจงความถ่ี กราฟหรือแผนภูมิ และตีความหมายหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง 

กราฟหรือแผนภูมิ  

3.  เลือกใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 

4.  วดัตาํแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์

5.  ว ัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิท ธ์ิของพิสัย                

และสัมประสิทธ์ิของการแปรผนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการ

เชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจาย

ของขอ้มูล และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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20000-1402 คณติศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-2 

 (Mathematics for Industry) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย       

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสาม 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ

ของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดบัสาม 

และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ            

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีกาํหนด 

2.  แกปั้ญหาการวดัโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

3.  ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตวัแปร 

4.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึง

หน่วยกฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสามไปใชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดบัสาม

และประยุกตใ์ชดี้เทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตวัแปร และการประยุกตใ์ช้

ในงานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม 
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20000-1403 คณติศาสตร์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 2-0-2 

 (Mathematics for Electricals and Electronics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย 

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จาํนวนเชิงซอ้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสาม 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ

ของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จาํนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์         

ไม่เกินอนัดบัสาม และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ           

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีกาํหนด 

2. แกปั้ญหาการวดัโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

3. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตวัแปร 

4. ประยกุตใ์ชจ้าํนวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉากและพิกดัเชิงขั้วในงานอาชีพ 

5. ประยกุตใ์ชจ้าํนวนเชิงซอ้นท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัและรูปกรณฑใ์นงานอาชีพ 

6. ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับมุมและการวดัมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลม             

หน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช ้         

ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จาํนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์          

ไม่เกินอนัดบัสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตวัแปร 

และการประยกุตใ์ชใ้นงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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20000-1404 คณติศาสตร์ธุรกจิและบริการ 2-0-2 

 (Mathematics for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการ 

และความน่าจะเป็น 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบ      

ผอ่นชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการ และความน่าจะเป็น 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ           

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แก้ปัญหาเก่ียวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการ         

และความน่าจะเป็น  

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบ้ีย 

อสมการ และความน่าจะเป็นไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับร้อยละ การตั้ งราคาขาย การซ้ือขาย                

ใน ระบ บ ผ่อน ชําระ  ดอก เบ้ี ย  อส ม ก าร และค วาม น่ าจะ เป็ น  และการป ระยุก ต์ใช้ใน งาน อาชี พ                       

ดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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20000-1405 คณติศาสตร์เพ่ือการออกแบบ 2-0-2 

 (Mathematics for Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ                

รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัจาํนวนธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว ปริมาตร เส้นตรง

บนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ          

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ประมาณค่า ความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 

2. วดัและเปรียบเทียบความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 

3. ขยายส่วนและยอ่ส่วนภาพและแกปั้ญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตจากของจริง 

4. ประยุกต์ความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ         

รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิตไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว 

ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ                 

ดา้นศิลปกรรมและคหกรรม 
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20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2 

 (Experimental Statistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติวจิยัเบ้ืองตน้และแบบแผนการทดลอง 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกับสถิติวิจยัเบ้ืองต้น และแบบแผนการทดลอง

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ      

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาเก่ียวกบันาํความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 

3. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับสถิติวิจัยเบ้ืองต้น และแบบแผน                   

การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
 

20000-1501 หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม  2-0-2 

 (Civil Duties and Morals) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับสังคม วฒันธรรม สิทธิหน้าท่ีพลเมืองดีและหลักธรรมหรือคําสอน           

ของศาสนา 

2. ป ระพ ฤติป ฏิ บัติตน เป็ น พ ล เมื องดีตาม ระบ อบ ป ระช าธิป ไตยอัน มี พ ระม ห าก ษัต ริย ์                  

ทรงเป็นประมุข และเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

3. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและการดาํเนินชีวติ 

4. ตระหนกัถึงการดาํรงชีวติท่ีถูกตอ้งดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม วฒันธรรม สิทธิหน้าท่ีพลเมืองดี และหลักธรรมหรือคาํสอน              

ของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐาน และระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม วฒันธรรมและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตน 

นบัถือ 

4. วเิคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพของตน 

5. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วฒันธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข การดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา

ท่ีตนนบัถือ 
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20000-1502 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 

 (Thai History) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 

2. สามารถนาํความรู้ทางประวติัศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวติ 

3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่ อธํารงไว้ซ่ึ งสถาบันชาติ  ศาสนา                     

และพระมหากษตัริย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของประวติัศาสตร์          

ชาติไทย 

3. น้ อ ม นํ าแ น วพ ระ ราช ดํา ริ ใน พ ระ บ าท ส ม เด็ จพ ระ ป รมิ น ท รม ห าภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เด ช                          

และพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนัในการดาํเนินชีวติ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี

และรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ว ัฒนธรรม โครงการพระราชดําริ                   

และพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 
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20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

 (Life Skills and Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินชีวติในสังคมภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัมนุษยสัมพนัธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติ และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวติและการอยูร่่วมกนัในสังคม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินชีวิตในสังคมภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพ อเพียง หลักมนุษยสัมพัน ธ์  ความมีมรรยาท                

และความเป็นพลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวติตามกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการมีทกัษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์

ในการทาํงาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิด 

ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย 2-0-2 

 (Thai Geography and History) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการดาํรงชีวติ 

3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่ อธํารงไว้ซ่ึ งสถาบันชาติ  ศาสนา                      

และพระมหากษตัริย ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 

2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย และสถาบนัสาํคญัของชาติเพื่อธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
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20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

 (ASEAN Studies) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญในการเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและพัฒนาสังคม 

ประเทศชาติ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. วางแผนการดาํเนินชีวติสอดคลอ้งกบัพฒันาการของประชาคมอาเซียนดา้นต่าง ๆ 

3. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีดี 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับประวติัความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ             

ในประชาคมอาเซียนกบัภูมิภาคอ่ืนในโลก 
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20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1-0-1 

 (Current Affairs) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

3. ตระหนกัถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อสร้างสังคมสันติสุข 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา 

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. วางแผนสร้างภูมิคุม้กนัตน ชุมชนและสังคมโดยประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลย ี             

และส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
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20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

 (ASEAN Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพื่อการพฒันาชีวิตและสังคม 

3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

3. วางแผนการดาํเนินชีวติสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษ าเก่ียวกับ ว ัฒ นธรรม ความสั มพันธ์ระหว่างป ระเท ศ ความแตกต่างท างว ัฒ นธรรม                 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

96



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสุขศึกษา 
 

20000-1601 ทกัษะการดํารงชีวติเพ่ือสุขภาวะ 1-0-1 

(Life Skills for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้ แ ล ะ เข้ าใจ เก่ี ย วกับ ทัก ษ ะ ท่ี จํา เป็ น ใน ก ารดํารง ชี วิ ต  ห ลัก ก ารดู แ ล รัก ษ าสุ ข ภ าพ                       

และการปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติด 

การใชย้าและอุบติัเหตุ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินชีวติตามวถีิทางท่ีถูกตอ้ง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แส ด งค วาม รู้ เก่ี ยวกับ ทัก ษ ะ ท่ี จํา เป็ น ใน ก ารดํารง ชี วิต  ห ลัก ก ารดูแ ล รัก ษ าสุ ข ภ าพ                     

และการปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  วางแผนป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 

3.  วางแผนป้องกนัและแกปั้ญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวยัรุ่น 

สัม พันธภาพ ท่ี ดี  การดูแลสุขภาพ เบ้ื องต้นของผู ้สู งอายุ  โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ การใช้ยา                    

และสมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ 
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20000-1602 เพศวถิีศึกษา 1-0-1 

(Sexuality Education) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิต         

ทางเพศภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม 

2. สามารถกาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพนัธภาพ           

ท่ี ดีกับผู ้อ่ืน ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจ             

และการต่อรอง 

3. ตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และเห็นความสําคญั

ของการเลือกแนวทางการดาํเนินชีวติอยา่งมีสุข 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิต 

ทางเพศภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม 

2. สร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลตามบทบาทและความรับผดิชอบ 

3. ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจ การต่อรอง                     

และการตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

4. ประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพนัธ์ไม่พร้อม 

5. กาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศในวยัรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพนัธภาพกบัความคาดหวงั 

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ               

การต่อรอง การส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเอง           

บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น กฎหมายวา่ดว้ยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
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กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603 พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

(Physical Education for Health Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับ หลักการออกกําลังกาย ห ลักการเส ริมส ร้างส มรรถภาพ ท างกาย           

หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 

2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกาย          

ดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาท 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์นการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาท

และความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการออกกําลังกาย หลักการเส ริมสร้างสมรรถภาพทางกาย               

หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 

2. พฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการออกกาํลงักาย 

3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทท่ีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบการออกกาํลงักายดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล        

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

หลักการป ฐมพ ยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่น กีฬา การมีนํ้ าใจนัก กีฬ า วินัยและความซ่ือสัตย ์                         

ในการเป็นนกักีฬา กฎกติกาและมารยาทในการดูและเล่นกีฬา 
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20000-1604 พลศึกษาเพ่ือพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1 

(Physical Education for Specific Purposes) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคล่ือนไหวร่างกาย          

ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย 

และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลิกภาพ 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการออกกาํลงักาย และเล่นกีฬาเฉพาะทางเพื่อพฒันา

กายภาพและบุคลิกภาพโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคล่ือนไหวร่างกาย                

ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. เคล่ือนไหวร่างกายเพื่อพฒันากลา้มเน้ือเฉพาะส่วนบุคคล 

3. เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ออกกาํลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬา                   

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด การพฒันากลา้มเน้ือ 

ตามลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล และการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
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กลุ่มบูรณาการ 
 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ 1-2-2 

(Health Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพ การป้องกันและหลีกเล่ียง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการดาํเนินชีวติท่ีปลอดภยัและมีความมัน่คงทางจิตใจ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพ การป้องกันและหลีกเล่ียง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

2. สาธิตการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามหลกัการและกระบวนการ 

3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วางแผนการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม โภชนาการกบัสุขภาพ โรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ ภยัพิบติั อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิกฤติวยัรุ่นไทยกับปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนั            

และสิทธิผูบ้ริโภค 
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20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1-2-2 

(Quality of Life Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะสุขภาพ 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักาย 

3. มีเจตคติท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึ่ งประสงค์ มีนํ้ าใจนักกีฬา มีการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัเข้มแข็ง 

มัน่คง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามยั หลักการและกระบวนการดูแลสุขภาพและเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย 

2. ประพฤติปฏิบติัตนเพื่อพฒันาสุขภาพและสร้างเสริมสภาวะความปลอดภยั 

3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทท่ีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของวยัรุ่น สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอาย ุโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ยาและสมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ หลกัการและรูปแบบ   

การออกกาํลงักายดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณ         

ค่าดชันีมวลกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

กลุ่มสรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 1-4-3 

20201-2002 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 1-4-3 

20201-2003 การบญัชีบริษทัจาํกดั 1-4-3 

20201-2004 การบญัชีอุตสาหกรรม 1-4-3 

20201-2005 การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 1-4-3 

20201-2006 การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1-4-3 

20201-2007 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 1-4-3 

20201-2008 กระบวนการจดัทาํบญัชี 1-4-3 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการบัญชี  

(Accounting) 

20201-2101 การบญัชีสินคา้และระบบใบสาํคญั 1-4-3 

20201-2102 การบญัชีตัว๋เงิน 1-4–3 

2201–2103 การบญัชีกิจการพิเศษ 2-2-3 

20201-2104 การบญัชีร่วมคา้และฝากขาย 2-2-3 

20201-2105 การบญัชีเด่ียวและการกระทบยอด 2-2-3 

20201-2106 การประยกุตโ์ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 1-4-3 

20201-2107 การบญัชีปฏิบติัการภาษาองักฤษ 2-2-3 

20201-2108 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2109 โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับสหกรณ์ 2-2-3 

20201-2110 การคาํนวณตน้ทุนเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20201-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20201-8501 โครงงาน *-*-4 

20201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดําเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ บ้ืองต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  

เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน

พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         

การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1005 กฎหมายพาณชิย์ 2-0-2 

 (Commercial Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นิติกรรม สัญญา และหน้ี 

2. มีเขา้ใจหลกัการกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพเขา้ใจหลกัการ วธีิการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายพาณิชย ์

2. จดัทาํเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพาณิชย ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ                 

สัญญาเฉพาะ สัญญาท่ีเก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าซ้ือ จา้งทาํของ รับส่งของ การยืม การคํ้าประกนั การจาํนอง-จาํนาํ               

การฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสินคา้ ตวัแทนนายหนา้และประกนัภยั และวธีิการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว เตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  

การใชโ้ปรแกรมตารางทาํการเพื่อการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 

 (Basic Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทาง

เศรษฐศาสตร์ 

2. นาํความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคาดุลยภาค         

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

รายไดป้ระชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตวั วฎัจกัรเศรษฐกิจดุลการคา้และดุลการชาํระเงินและการพฒันา

เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไ้ข 
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20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 

 (Basic Accounting) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดับญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี

ความหมายของสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการ

บญัชี การวิเคราะห์รายการคา้การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการเจา้ของ

คนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ

ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุง ปิดบญัชี และสรุปวงจรบญัชี 
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20200-1003 การขายเบื้องต้น 1-2-2 

 (Basic Selling) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 

2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ 

2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกั

ขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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20200-1004 พมิพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic Thai Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพไ์ทย 

2. มีทกัษะในการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพห์นงัสือภายนอกและหนงัสือภายในตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ 

เคร่ืองหมายการพิมพ์ประโยค  การคาํนวณคาํสุทธิ  การพิมพ์หนังสือภายนอก  หนังสือภายในและ              

การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20200-1005 พมิพ์องักฤษเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic English Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพอ์งักฤษ 

2. มีทกัษะในการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพจ์ดหมายธุรกิจตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เคร่ืองหมาย การพิมพป์ระโยค การคาํนวณคาํสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  

114



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

20201-2001 การบัญชีธุรกจิซ้ือขายสินค้า 1-4-3 

 (Accounting  for Merchandising Business) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขาย

สินคา้ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงิน สําหรับกิจการ

เจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัตรงต่อเวลา  และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

2. บนัทึกบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ในสมุดรายวนัทัว่ไป

และสมุดรายวนัเฉพาะ ตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว  ประเภทธุรกิจ

ซ้ือขายสินคา้  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้สาํหรับกิจการท่ีจดทะเบียนและ

ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะดว้ยวธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ

ส้ินงวด การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และปิดบญัชีเม่ือส้ินงวด

บญัชี กระดาษทาํการ งบกาํไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลงัปิดบญัชี และสรุปวงจรบญัชี 

จดัทาํแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1-4-3 

 (Accounting for Partnership) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วน 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินสําหรับกิจการ

หา้งหุน้ส่วน 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วน 

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วนตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการหา้งหุน้ส่วนตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้างหุ้นส่วน 

การจดัตั้งห้างหุ้นส่วน การบนัทึกรายการเปิดบญัชี การแบ่งผลกาํไรขาดทุน การบนัทึกบญัชีตามวิธีทุน

เปล่ียนแปลงและวิธีทุนคงท่ี  การจดัทาํงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย  การเลิก

กิจการและการชาํระบญัชีหา้งหุน้ส่วน  
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20201-2003 การบัญชีบริษัทจํากดั 1-4-3 

 (Accounting for Company Limited) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของบริษทัจาํกดั 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและการนาํเสนองบการเงินสําหรับ

บริษทัจาํกดั 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับญัชีสาํหรับบริษทัจาํกดั  

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับบริษทัจาํกดัตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย    กฎหมายท่ีเก่ียวกบับริษทัจาํกดั การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้ง

บริษทั  การจาํหน่ายหุ้นทุน การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน  การจดัสรรกาํไร  โดยตั้งสาํรองตามกฎหมาย

และสํารองอ่ืน  การจัดทาํงบการเงินของบริษัทจาํกัด  การเลิกกิจการและชําระบัญชี รวมทั้ งการแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดทางบญัชี   
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20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-3 

 (Accounting for Industrial Manufacturing) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการอุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินสําหรับกิจการ

อุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา  รักษาส่ิงแวดลอ้ม และมีเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม 

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการอุตสาหกรรมตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ลกัษณะของกิจการอุตสาหกรรม องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิต การรับ

จ่ายวตัถุดิบ การคาํนวณค่าแรงงาน ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย เงินประกนัสังคม ค่าใชจ่้ายการผลิต การบนัทึก

บญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบตามวิธีบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง  การบนัทึกบญัชีค่าแรงและ

ค่าใชจ่้ายการผลิต การคาํนวณตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง  ปิดบญัชี  การจดัทาํ

งบตน้ทุนผลิต  และงบการเงิน 
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20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-3 

 (Accounting for Personal Income Tax) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

2. มีทกัษะการคาํนวณ บนัทึกบญัชี และจดัทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการคาํนวณและจดัทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

2. คาํนวณและจดัทาํแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3. บนัทึกบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดา เงินไดพ้ึงประเมิน เงินไดพ้ึงประเมิน

ท่ีไดรั้บการยกเวน้  การหักค่าใช้จ่าย  ค่าลดหย่อน  การคาํนวณภาษี  การจดัทาํและยื่นแบบแสดงรายการ         

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  และการบนัทึกบญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย   
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20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-4-3 

 (Accounting for Corporate Income Tax) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บนัทึกบญัชีและจดัทาํแบบแสดงรายการเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย

และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  การคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   

การบนัทึกบญัชี  วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงรอบและส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

รวมทั้งการคาํนวณเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย การบนัทึกบญัชี  การจดัทาํหนงัสือรับรองการหกัภาษี  

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และวธีิการนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20201-2007 การใช้คอมพวิเตอร์ในงานบัญชี 1-4-3 

 (Using Computer in Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

 จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชีเก่ียวกบัเอกสารทางการคา้และกระบวนการจดัทาํ

บญัชีของธุรกิจ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีโดยการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี 

2. จดัทาํบญัชีโดยใชค้อมพิวเตอร์เก่ียวกบัเอกสารทางการคา้และการบนัทึกขอ้มูลรายการคา้ 

3. จดัทาํงบการเงินตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัรายการทางการบญัชีของกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา้  โดยจดัทาํ

เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การป้อนขอ้มูล รวมทั้งการออกรายงานและการจดัทาํงบการเงินผา่นการใช้

คอมพิวเตอร์ 
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20201-2008 กระบวนการจัดทาํบัญชี 1-4-3 

 (Accounting Process) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายเก่ียวกบัการทาํบญัชีและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของธุรกิจบริการ  

ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบของกิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน

และบริษทัจาํกดั 

2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงินในการ

ปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชี  

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนอ  

งบการเงินในการปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชี 

2. บนัทึกบญัชีจากเอกสารการเงินสาํหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจ

อุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัทาํงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 กระบวนการจดัทาํบญัชีตามวงจร

บญัชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจอุตสาหกรรม  การจดทะเบียนธุรกิจและการจดัการ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การวเิคราะห์รายการคา้จากเอกสาร จดัทาํงบการเงิน ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการบัญชี  

(Accounting) 
 

20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ 1-4-3 

(Accounting for Inventory and Voucher System) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัและระบบใบสาํคญั 

2. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

3. จดัการและวดัมูลค่าสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัระบบใบสาํคญั 

5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีวชิาชีพ

บญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัและ

ระบบใบสาํคญั 

2. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

3. จดัทาํแผน่งานสินคา้คงคลงัและวดัมูลค่าสินคา้คงคลงัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

4. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัระบบใบสาํคญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ดว้ยวิธีการบนัทึก

บญัชีสินคา้คงคลงัทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลกัการจดัการสินคา้  ขั้นตอนและ

วธีิการปฏิบติังานการจดัซ้ือ  การกาํหนดจุดสั่งซ้ือ  การตรวจรับ  จดัเก็บสินคา้และใหร้หสัสินคา้  จดัทาํบญัชี

ควบคุมสินคา้ จดัทาํเอกสารการเบิกจ่าย การตรวจนบั การวดัมูลค่าและรายงานสินคา้คงเหลือในวนัส้ินงวด

บญัชี รวมทั้งปฏิบติัเก่ียวกบัวธีิการ  ลกัษณะของระบบใบสาํคญั  วธีิการจดัเก็บใบสาํคญั  การบนัทึกรายการ

ในทะเบียนใบสาํคญั  และทะเบียนจ่ายเช็ค 
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20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน 1-4-3 

(Accounting for Bill) 

วชิาบงัคบัก่อน :  20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

2. มีทกัษะการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

บญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

2. บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

3. คาํนวณดอกเบ้ียของตัว๋เงิน 

4. แสดงบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงินในงบการเงิน  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและประเภทของตัว๋เงิน  คาํนวณวนัครบกาํหนดตัว๋เงินและ

ดอกเบ้ียตัว๋เงิน  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงิน  สมุดทะเบียนเก่ียวกบัตัว๋เงิน การปรับปรุงบญัชีและการปิด

บญัชีเก่ียวกบัดอกเบ้ียตัว๋เงินในวนัส้ินงวดบญัชี  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการสลกัหลงัโอนตัว๋เงินการขายลด

ตัว๋เงินและตัว๋เงินขาดความเช่ือถือ  
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20201-2103 การบัญชีกจิการพเิศษ 2-2-3 

(Accounting for Special Enterprises) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน 

สถานพยาบาล  มูลนิธิ  สมาคม สโมสร เกษตรกรและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีของกิจการพิเศษเพื่อประยกุตใ์นการดาํเนินงาน 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

บญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการพิเศษ 

2. บนัทึกบญัชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร 

เกษตรกรและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการพิเศษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน  สถานพยาบาล มูลนิธิ   

สมาคม  สโมสร เกษตรกร  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระและจดัทาํงบการเงิน 
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20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 2-2-3 

 (Accounting for Joint Venture and Consignment) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของกิจการร่วมคา้และฝากขายสินคา้ 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินของกิจการร่วมคา้

และฝากขายสินคา้ 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบญัชีของกิจการร่วมค้าและ

ฝากขายสินค้า 

2. บนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการร่วมคา้และฝากขายสินคา้ตามขั้นตอนการจดัทาํบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินสาํหรับกิจการร่วมคา้และฝากขายสินคา้ตามรูปแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการร่วมคา้ การบนัทึก

บญัชีของกิจการร่วมคา้โดยวธีิผูร่้วมคา้แต่ละฝ่ายจดบนัทึกรายการทั้งส้ินในสมุดบญัชีของตน  วธีิการบญัชีท่ี

ใช้สมุดบญัชีชุดหน่ึงต่างหาก  การคาํนวณกาํไรขาดทุนก่อนร่วมคา้ส้ินสุด  การปรับปรุง  การปิดบญัชี

ในวนัส้ินงวดบญัชี  การปิดบญัชีเม่ือการร่วมคา้ส้ินสุดและแสดงรายการร่วมคา้ในงบการเงิน รวมทั้งปฏิบติั

เก่ียวกบัการบญัชีฝากขายสินคา้ วิธีส่งสินคา้ไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่ายหน้ีสินระหวา่งผูฝ้ากขาย

กบัผูรั้บฝากขาย  และการแสดงรายการเก่ียวกบัการฝากขายในงบการเงิน 
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20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-3 

 (Accounting for Single Entry and Reconciliation) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้ายตาม 

ระบบบญัชีเด่ียว เพื่อจดัทาํงบการเงิน 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีเด่ียว 

3. มีทกัษะจดัทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดยอ่ย 

4. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย ์ มีวนิยัตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้ายตาม

หลกัการบญัชีเด่ียวเพื่อจดัทาํงบการเงิน 

2. คาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้และค่าใชจ่้าย ตามหลกัการบญัชีเด่ียว 

3. จดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีเด่ียว 

4. จดัทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดยอ่ย  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การคาํนวณยอดซ้ือสินคา้ ยอดขายสินคา้  สินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ รายได ้ค่าใช้จ่าย กาํไรหรือขาดทุนตามระบบบญัชีเด่ียว การคาํนวณโดยใช้อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้

และการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งปฏิบติัการกระทบยอดเงินฝากธนาคารและการจดัทาํเงินสดยอ่ย 
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20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 1-4-3 

 (Application of Spread Sheet Program for Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี  

2. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี  

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 

2. บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชี 

3. จดัทาํงบการเงินและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมตารางงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน 

การป้อนและจดัรูปแบบขอ้มูล  การสร้างสูตร  และการใช้ฟังก์ชั่นในการคาํนวณเพื่อสร้างสมุดบนัทึก

รายการขั้นตน้  การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  การปรับแกข้อ้มูล การจดัการฐานขอ้มูลในตารางงาน  

การจดัทาํรายงานทางการเงิน   การออกรายงานและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบขอ้ความและแผนภูมิ  
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20201-2107 การบัญชีปฏิบัติการภาษาองักฤษ 2-2-3 

(Accounting for English Practice) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20201-2001 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

2. มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบัการปฏิบติังานบญัชีเบ้ืองตน้ของกิจการเจา้ของคนเดียว 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

2. จดัทาํบญัชีภาษาองักฤษสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

3. จดัทาํงบการเงินภาษาองักฤษสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียว 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเป็นภาษาองักฤษสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ในสมุด

รายงานทัว่ไป  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท จดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง  รายการ

ปิดบญัชี จดัทาํงบกาํไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
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20201-2108 การบัญชีสหกรณ์ 2-2-3 

(Accounting  for Cooperative) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20200–1002  การบญัชีเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์และกระบวนการปฏิบติังาน

บญัชีสหกรณ์ 

2. มีทกัษะการบนัทึกบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามและระเบียบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์และกระบวนการ

ปฏิบติังานบญัชีสหกรณ์ 

2. จดัทาํเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตร 

3. บนัทึกบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามมาตรฐานการบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

4. จดัทาํงบการเงินของสหกรณ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  วิธีบญัชีสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ โครงสร้างประเภทและ

การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบญัชีสหกรณ์ภาคการเกษตร การจดัทาํเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

การบนัทึกรายการบญัชี การผ่านรายการบญัชีแยกประเภท การจดัทาํงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี        

การปิดบญัชี  การจดัทาํงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
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20201-2109 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสําหรับสหกรณ์ 2-2-3 

(General Ledger Accounting  Software for Cooperative) 

วชิาบงัคบัก่อน : 20201–2108  การบญัชีสหกรณ์ 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับบญัชีสหกรณ์ 

2. มีทกัษะการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี จดัทาํรายงานในรูปแบบต่าง ๆ และรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูล 

3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสาํหรับบญัชีสหกรณ์ 

2. บนัทึกขอ้มูลงานบญัชีสหกรณ์ตามหลกัการและกระบวนการโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภท

และคาํนึงถึงความปลอดภยัของขอ้มูล 

3. จดัทาํรายงานบญัชีสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานการใช้โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภทสําหรับ

บญัชีสหกรณ์ การสร้างฐานข้อมูล การบนัทึกข้อมูลทางบญัชี การจดัทาํรายงานในรูปแบบต่าง ๆ และ        

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
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20201-2110 การคํานวณต้นทุนเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Cost Calculation for Careers) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการคาํนวณตน้ทุนเพื่อนาํไปใชใ้นงานอาชีพต่าง ๆ  

2. มีทกัษะการคาํนวณและจดัทาํรายงานตน้ทุนเพื่องานอาชีพต่าง ๆ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั  ตรงต่อเวลา   

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการคาํนวณตน้ทุนเพื่อนาํไปใชใ้นงานอาชีพ 

2. คาํนวณตน้ทุนเพื่อนาํไปใชใ้นงานอาชีพต่าง ๆ  

3. จดัทาํรายงานตน้ทุนเพื่องานอาชีพต่าง ๆ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัหลกัการคาํนวณตน้ทุนและจดัทาํรายงานเก่ียวกบัตน้ทุนของธุรกิจและงานอาชีพต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการวางแผน ควบคุม 

และตดัสินใจ 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20201-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20201-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20201-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ          

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20201-8002 ในสถานประกอบการ 

สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

20201-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                       

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือ

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20201-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 

138



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0
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20000-20xx กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0-2-0

(Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั

2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะ

ทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม มีวนิยั คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ

3. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั

คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั 

การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้

กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0

(Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการ 

และวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม การใชก้ระบวนการกลุ่ม

และการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ

ปรับปรุงการทาํงาน 
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20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0

(Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม

อนัดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม

3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท

กิจกรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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