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ค าน า 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง  พุทธศักราช  2563   เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน                          
เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ                
ของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ                         
เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะก าลงัคนระดบัเทคนิค 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน  ให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพฒันาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบนั 
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ส าเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ
อยา่งดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ 
เพื่อการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นส าคญั  ในการน้ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
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รายช่ือสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

---------------------------------- 
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 ๑๕. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ 
 ๑๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ 
 ๑๗. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
 ๑๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 ๑๙. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
 ๒๐. สาขาวิชาโยธา 
 ๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 
 ๒๒. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๒๓. สาขาวิชาปิโตรเคมี 
 ๒๔. สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ๒๕. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 ๒๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๒๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 
 ๒๘. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
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 ๔. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 ๘. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 ๒. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 

 ๙. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๑๐. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง 
 ๒. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลย ี
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสรา้งเครื่องดนตรีไทย 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง 

 ๑๑. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการเดินเรือ 
 ๒. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ 
 ๓. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคอล 
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	�9���=�6&��,��0���+&�-�%�  ������� 9#�*�+ก	����ก�	ก��6, *�ก�	���03� ��,$&
;����� 

	�!,��3� 0��
	��
	��ก�	�(���� 

�(��	����ก!	���&����7ก4�	������<�)� *�+!2+�	6�,ก�/ก		,��%�-��
	�ก&�ก�	/�#27�� 
7.2 ก�	
	�!,��3�ก�/ก		,!�	�,���ก���	 *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	

/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 

8. ก��	����9�:��������

8.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+3�+!2+�!	������ก���	
	�ก�������	��������������
��%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��3�+ !2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��

	�ก�������	������� (
��.) �	$&!����!�6� �6��
	�!<����� 0����2�������%ก(���# !	���	������
	���$��5��
���������%ก(���#1�+*����ก���	0�6��
	�!<����� ��2����� !�$%&*�+,�)��,	�+0����ก4��$��5����%/(�!
"�
�(��	��ก�	!	���*���2��������� 

8.2 ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	���	������
	���$��5��������� *�+!
"�1
��,
	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	
�������������� 

8.3 ก	.�3�+!2+�!	�����%,�)��,	�+0��
	���ก�	.=*�	������
	���$��5�����������%���ก���	ก(���# 
,�ก6&�!2+�!	��� ��,�	-2&!����9&�3�ก�	!	���	�+1#+ 9#�
;�������,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��
ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
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9. ก��!�".<ก��$���

!
"�ก�	ก(���#	��������,9)	��	+�����ก���	��%/�#(�!���ก�	!	���ก�	�&�*�0�6��<�)!	��� 
9#�/�#&��	��6��ก�	!	���	�+<�)�@4A��6&<�)
;�����*��,�#�����,		-��������� 
	�,�. 40 : 60 
������� 27��&��6ก����ก4.��	$&ก	����ก�	/�#ก�	!	���	�+2&�0�6����2����� E7%�,�2+&!��&0��#����� 

9.1 /�#	������*�0�6��<�)!	��� 9#�)(��7�-7�	��������%�+&�!	�����,�(�#��ก6&�-���� )��,�6��-��ก
2&�	������ )��,�6&!�$%&�0��!�$%&,9����,����=ก��2&�	������ 	�,����	��������%��,�	-��	.�ก�	/�#ก�	!	���	�+
	6�,ก��*���ก4.�2&���� 9)	����0���	$&�������*�0�6��<�)!	��� 

9.2 /�#*�+3�+!	���!	���	���������)��*��,�#�����,		-��0ก�ก��� �,�#�����,		-���������
*�ก��6,�,		-����������$��5��0��ก��6,�,		-���������!:��� 0��ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�+)	�
��,��%ก(���#*�9)	��	+�����ก���	 

9.2.1 ก�	/�#	������*��,�#�����,		-��0ก�ก��� )�	/�#ก	�/����ก<�)!	��� 
9.2.2 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-����������$��5�� 9#�!:���	��������%!
"��$��5��2&�

ก�	!	����������)�	/�#*�+!	���*�<�)!	�����% 1 
9.2.3 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-���������!:��� )�	/�#*�+!	���ก6&�	������*�ก��6,�,		-��

�������!�$&ก0��	������*��,�#����!�$&ก!�	� 
9.3 /�#*�+3�+ !	���1#+!�$&ก!	���	������*�ก��6,�,		-���������!�$&ก0���,�#����!�$&ก!�	� 

��,)��,-��# )��,��*/ !�$%&��������ก�	
	�ก&�&�����	$&7ก4��6& 9#�)(��7�-7�)��,�&#)�+&�ก��
,��	5��ก�	7ก4��������#+���,		-���������2&���2�����0����2���� 

9.4 /�#	���������<�)���%�(�1
!	���0��OPก*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 
9#�
	�������	6�,ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&��/�	.�ก(���#<�)!	���
��%/�#OPก&���� 	�,����ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ 
�	$&��6�����2&�	�5��%�(�1
	6�,OPก&����*�<�)!	������� B 

9.5 /�#	������OPก���*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� 320 ��%�9,� (!:��%� 20 ��%�9,� 
�6&��
#��=�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 /(���� 2 ��6��ก�� 0�� 
<�)!	�����% 4 /(���� 2 ��6��ก�� 	�������� 160 ��%�9,� (!:��%� 10 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�12
2&����ก���	��2��������� B 

*�<�)!	�����%/�#OPก������ *�+�-��7ก4���/�	.�ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����
2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&�(�1
!	���0��OPก
;�����*�<�)!	�����%/�#OPก���#+�� 

ก�	/�#OPก���*�<�)!	���@#�	+&���,�	-�(�1#+9#��+&���/�	.�	���!���*�ก�	OPก*�+)	�
��,��%���ก���	ก(���# 

9.6 /�#	������9)	����*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� (12 ��%�9,��6&��
#��=
�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 0��<�)!	�����% 4 	�, 4 ��6��ก�� 
(6 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�122&����ก���	��2��������� B 
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9.7 /�#ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�0�6��<�)!	��� <�)!	�����1,6�+&�ก�6� 2 ��%�9,��6&��
#��= 
9.8 /�#/(������6��ก��	�,*�0�6��<�)!	��� 1,6!ก�� 22 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��!�>,!��� 

0��1,6!ก�� 12 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��1,6!�>,!��� �6��<�)!	���@#�	+&�/�#1#+1,6!ก�� 12 ��6��ก�� 
������� !���*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�*�<�)!	���
ก��0��<�)!	���@#�	+&�9#�!:��%�1,6)�	!ก�� 35 ��%�9,�
�6&��
#��= �6��ก�	!	���0��1,6!�>,!���1,6)�	!ก�� 25 ��%�9,��6&��
#��= 

 ��ก�-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����,�!���3�0��)��,/(�!
"�*�ก�	/�#��6��ก��0��!���
*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0�6��<�)!	�����%0�ก�6��1
/�ก!ก.N=2+���+� &�/�(�1#+0�6�+&�1,6ก	����6&
,��	5��0��)�.<��ก�	7ก4� 

10. ก���,ก-��
�����>�/�

!
"�	�
0��ก�	/�#ก�	7ก4���%!ก�#/�ก2+&�ก��	6�,ก��	���6���-��7ก4�&����7ก4��	$&�-���� 
ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 9#�3�+!	���*�+!����6����7%�*��-��7ก4�&����7ก4�
�	$&�-���� 0��!	���<�)
;�����*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&*�+ก�	/�#
ก�	7ก4�	������<�)���,�	-!��%,2�#)��,��,�	-#+��ก�	3���0����'��ก(����)��	���,)��,�+&�ก�	2&�
3�+*�+0��!
"�1
��,/�#�,��2&����ก���	 ������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�#(�!���ก�	#����� 

10.1 �(�	���������<�)�*�ก��6,�,		-���������!�$&ก 	�,1,6�+&�ก�6� 12 ��6��ก�� 1
	6�,ก(���#
	����!&��#2&�	������ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� 
1#+0ก6 /�#
	���)=	������ �,		-��	������ )(�&�����	������ !�����%*�+OPก0��/(������6��ก��*�+�&#)�+&�ก��
��ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 	�,�����,		-���������2&���2���� 
������� ก�	ก(���#/(������6��ก��0��/(������%�9,���%*�+OPก&����2&�0�6��	���������<�)�*�+!
"�1
��,��%
���ก���	ก(���# 0��*�+	�����ก�	��'��	������#��ก�6��*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	��#+�� 

10.2 	6�,/�#�(�03�OPก&���� �	+&,0��ก�	��#0��
	�!,��3�*�0�6��	������ก���-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� !�$%&�(�1
*�+*�ก�	OPก&���� 0��#(�!���ก�	
��#0��
	�!,��3�!
"�	������ 

10.3 /�#03�ก�	!	���	������<�)���,)��,�	+&,2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5
��%/�#ก�	7ก4�	������<�)�	6�,ก�� 9#�&�/�(�	������&$%���%�&#)�+&�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5���� B 1
/�#	6�,#+��ก>1#+ 
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11. ก��$�)�$���

3�+!2+�!	����+&��(�!	>/ก�	7ก4�1,6�%(�ก�6�	�#��
	�ก�������	��������	$&!����!�6� �	$&	�#��
,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��,�)�.�,����!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#
ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 

12. ก��	�
$#�<�ก��$���

!�+�ก�	
	�!,���<��/	�� ������� *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�
0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 

13. ก���?�$�@!ก���,ก-���#���ก����

13.1 1#+	������0��/(������6��ก�����,*���ก�,�#���� )	�-+����,��%ก(���#1�+*����ก���	
0�6��
	�!<�����0����2����� 0����,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 

13.2 1#+)6�	�#��)�0��!:��%����,1,6�%(�ก�6� 2.00 
13.3 36��!ก.N=ก�	
	�!,��,��	5��������� 
13.4 1#+!2+�	6�,
;�����ก�/ก		,!�	�,���ก���	��,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 0�� “36��” 

��ก<�)!	��� 

14. ก����6��������(���ก����

14.1 �,�#�����,		-��0ก�ก��� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,
*�0�6��ก��6,���� !�$%&!�$&ก!	����&ก!��$&/�ก	��������%ก(���#*�+!
"��������)��1#+ 9#���,�	-��'��!
"�	������
�	$&��ก4.���	.�ก�	 3�,3���!�$�&��������%)	&�)��,��	�2&�ก��6,����<�4�1�� ก��6,����<�4��6��
	�!� 
ก��6,������������	= ก��6,����).�����	= ก��6,�������),���	= ก��6,����,��4����	= *���#�6����%!�,���, 
9#���/�	.�/�ก,��	5��ก�	!	���	�+2&�ก��6,�������� B !�$%&*�+�		��/�#
	���)=2&��,�#�����,		-��0ก�ก��� 

14.2 �,�#�����,		-��������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-!��%,!��,	����!&��#
2&�	������*�0�6��ก��6,����*�ก�	/�#�(�03�ก�	/�#ก�	!	���	�+ 0����,�	-��'��	������!��%,!��,*�ก��6,�,		-��
�������!�$&ก1#+ ��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	�	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	- 
*�ก�	026�2��2&�
	�!� ������� �+&���/�	.�*�+�&#)�+&�ก��/�#
	���)=��2�����0���,		-�����������2����#+�� 

14.3 �,�#����!�$&ก!�	� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,1#+ 
��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	 ��,�� �+&�-�%� �	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	-
*�ก�	026�2��2&�
	�!� 0���	$&!�$%&ก�	7ก4��6& 

�������  ก�	ก(���#	������� /(������6��ก��0��/(������%�9,�!	���2&�	��������%��'��!��%,!��, 
*�+!
"�1
��,��%���ก���	ก(���# 
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15. ก��	���	���.ก)A� ��6�������� ก��0#����.�
ก�� �#������ก����

15.1 ก�	��'�����ก���	�	$&ก�	
	��
	����	��(�)�D2&����ก���	��,!ก.N=,��	5��)�.��'�&����7ก4�
	�#��
	�ก�������	�������������� *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4� 
0���-��7ก4� 9#�)��,!�>��&�2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.2 ก�	&��,������ก���	 *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 9#�)��,!�>��&�
2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.3 ก�	
	�ก�*�+���ก���	 *�+�(�!
"�
	�ก�ก	��	��7ก4���ก�	 
15.4 ก�	��'��	�������	$&ก��6,����!��%,!��, �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-#(�!���ก�	1#+ 

9#��+&�	�����*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	�� 

16. ก��	�
ก�/�%>��� ����ก����.�
ก��!�"ก��$���ก��� 

*�+��ก���ก���	ก(���#	���
	�ก��)�.<��2&����ก���	0��ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�1�+*�+��#!/� 
&�6���+&�
	�ก&�#+�� 4 #+�� )$& 

16.1 ���ก���	��%�7#9��ก��,��	5��&���� 
16.2 )	� �	����ก	0��ก�	�������� 
16.3 ����ก�	/�#ก�	!	���	�+ ก�	��#0��
	�!,��3� 
16.4 3�+�(�!	>/ก�	7ก4� 

*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4�0���-��7ก4�/�#*�+,�ก�	
	�!,��
0��	�����3�ก�	#(�!���ก�	���ก���	 !�$%&��'���	$&
	��
	�����ก���	��%&��6*�)��,	��3�#�&�&�6���6&!�$%&� 
&�6���+&���ก 5 
J 
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ก��ก?��"�����������ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 

สาขาวิชา 

ท–ป–น

11  กลุ�มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ�มวชิาภาษาต�างประเทศ 
13  กลุ�มวชิาวิทยาศาสตร� 
14  กลุ�มวชิาคณิตศาสตร� 
15  กลุ�มวชิาสังคมศาสตร� 
16  กลุ�มวชิามนุษยศาสตร� 
17  กลุ�มวชิาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
06 ประเภทวิชาประมง

ช่ือวิชา

ลําดับที่วิชา   01 - 99 

กลุ.มวิชา สาขาวชิา / วิชาเรียนร.วม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (การจดัการอาชีพ) 
20  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมประเภทวิชา 
0X  กลุ�มวิชาเรียนร�วมกลุ�ม / สาขาวิชา 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝ0กประสบการณ�สมรรถนะวิชาชีพ 
85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท.องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
11 ประเภทวิชาพาณิชยนาว ี

หลักสูตร 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนร.วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส.วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

3 0 0 0 1 

3 x x 0 0 

3 x x x x 

3 x x 0 0 

11



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการตลาด 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

  

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทักษะการคิด                       

และการแกปั้ญหาและทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการพฒันาวิชาชีพการตลาด                 

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการตลาด 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการตลาดในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน วิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรคแ์ละนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันา

งานดา้นการตลาด 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานการตลาด ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรง และสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์สุจริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคมภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติั                 

ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                    

มีมนุษยสัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทนพึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตน และปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั

และในงานอาชีพ 
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2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามัยและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ                   

และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผล                             

การปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับท่ี เ ช่ือมโยงกัน                           

ในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ

การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย                        

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพการตลาด ตามหลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้ปรับใช้

กระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือกใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการโดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 พร้อมรับและปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงเรียนรู้ตลอดชีพ 
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สาขางานการตลาด 

3.3.6 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                     

ในงานอาชีพการตลาด ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                        

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานการตลาด 

3.3.8 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพการตลาดดว้ยตนเอง 

3.3.9 ปฏิบติัการดา้นการตลาดตามหลกัการ และกระบวนการโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการวจิยั

การตลาด 
 

สาขางานธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 

3.3.6  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                

ในงานอาชีพธุรกิจการคา้สมยัใหม่ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

3.3.8 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพธุรกิจการคา้สมยัใหม่

ดว้ยตนเอง 

3.3.9 ปฏิบติัการด้านธุรกิจการคา้สมยัใหม่ตามหลกัการ และกระบวนการโดยใช้เทคนิค            

และวธีิการวจิยัการตลาด 
 

สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์  

3.3.6 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                 

ในงานอาชีพธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง  

3.3.7 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา 

และการปฏิบติังานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

3.3.8 บริหารจดัการ การจดัเตรียมและนาํเสนอเอกสารท่ีถูกตอ้ง ประสานงาน การทาํนิติกรรม

อยา่งเป็นธรรม และประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 

3.3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธ์ิ สถานะความเป็นเจ้าของ ตาํแหน่งท่ีตั้ ง 

สถานะหน้ี และราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม  

3.3.10 เจรจาต่อรองการซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย์  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของแต่ละฝ่าย                  

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง ก่อนและหลงัการขาย 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการตลาด 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต                 

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.5  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา                    

พาณิชยกรรม  สาขาการตลาด  หรือเทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

30200-0007 การหาขอ้มูลทางการตลาด 2-2-3 

30200-0008 การจดัหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากําหนด                        

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพือ่การบิน 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-*

หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2001 การจดัการการขาย 3-0-3 

30202-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3-0-3 

30202-2003 ผลิตภณัฑแ์ละราคา 3-0-3 

30202-2004 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  2-2-3 

30202-2005 การจดัจาํหน่ายทางการตลาด  3-0-3 

30202-2006 การวจิยัการตลาด 2-2-3 

30202-2007 กลยทุธ์การตลาด 2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

2.3.1 สาขางานการตลาด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2101 การจดัการร้านคา้สมยัใหม่ 2-2-3 

30202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

30202-2103 การตลาดดิจิทลั 2-2-3 

30202-2104 เทคนิคการนาํเสนอ 2-2-3 

30202-2105 สัมมนาการตลาด 2-2-3 

30202-2106 การตลาดบริการ 3-0-3 

30202-2107 การบริหารการจดัซ้ือ 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2108 การสร้างตราสินคา้ 3-0-3 

30202-2109 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 3-0-3 

30202-2110 การนาํเขา้และการส่งออก 3-0-3 

30202*2101 ถึง 30202*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

 รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-5101 งานการตลาด 1 *-*-* 

30202-5102 งานการตลาด 2 *-*-* 

30202-5103 งานการตลาด 3 *-*-* 

30202-5104 งานการตลาด 4 *-*-* 

30202-51xx งานการตลาด… *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2201 การจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 2-2-3 

30202-2202 ธุรกิจแฟรนไชส์ 3-0-3 

30202-2203 การคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 2-2-3 

30202-2204 การตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 2-2-3 

30202-2205 สัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 2-2-3 

30202-2206 การจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั 3-0-3 

30202-2207 การจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 3-0-3 

30202-2208 การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 3-0-3 

30202*2201 ถึง 30202*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-5201 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 1 *-*-* 

30202-5202 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 2 *-*-* 

30202-5203 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 3 *-*-* 

30202-5204 งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 4 *-*-* 

30202-52xx งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่... *-*-* 

 

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภา คี  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิตนั้ น  ให้สถานศึกษา                                      

และสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวเิคราะห์

ลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียด                         

ของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก                   

และจาํนวนหน่วยกิต  เพื่อนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี                     

โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

2.3.3 สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-2301 หลกัธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ชิงนวตักรรม 2-2-3 

30202-2303 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 3-0-3 

30202-2304 การวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2305 สัมมนางานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 2-2-3 

30202-2307 การบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2308 ธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 2-2-3 

30202*2301 ถึง 30202*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-5301 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์1 *-*-* 

30202-5302 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์2 *-*-* 

30202-5303 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์3 *-*-* 

30202-5304 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์4 *-*-* 

30202-53xx งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย.์.. *-*-* 

 

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภา คี  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิตนั้ น  ให้สถานศึกษา                                      

และสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวเิคราะห์

ลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียด                         

ของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก                   

และจาํนวนหน่วยกิต  เพื่อนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี                     

โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30202-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30202-8002 และ 30202-8003 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30202-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30202-8502 และ 30202-8503 

รวม  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30202-8501 โครงงาน *-*-4 

30202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช  2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี  21 

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปน้ี  หรือจากรายวชิาในหมวดวชิาสมรรถนะ

แกนกลาง  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพช้ันสูง พทุธศักรำช 2563 
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รำยวชิำปรับพืน้ฐำนวชิำชีพ 
 

 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
30200-0007 การหาขอ้มูลทางการตลาด 2-2-3 
30200-0008 การจดัหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 
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รำยวชิำปรับพืน้ฐำนวชิำชีพ 
 

30200-0001 กำรบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 
 (Basic Accounting) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
 

1. มีความเข้าใจหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว                  
ประเภทธุรกิจบริการ  

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว               
ประเภทธุรกิจบริการ  

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตยมี์วนิยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี  
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดับญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ  

2. ปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  วตัถุประสงค ์ และประโยชน์ของการบญัชี  ขอ้สมมติทางบญัชี 
ความหมายของสินทรัพย ์  หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
สมการบญัชี  การวิเคราะห์รายการคา้  การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการ
เจา้ของคนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไป  สมุดเงินสด  2  ช่อง  ผ่านรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป                    
งบทดลอง  กระดาษท าการชนิด  6  ช่อง  งบการเงิน  ปรับปรุง  ปิดบญัชีและสรุปวงจรบญัชี 
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30200-0002 กำรขำยเบื้องต้น 1-2-2 
 (Basic Selling)  
  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้ 
 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย  
2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ สุจริต ความเช่ือมัน่            

ในตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ  
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ  
3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย  

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย  แนวคิดทางการขาย  วิวฒันาการการขาย  หนา้ท่ีทางการขาย                 
ประเภทและลกัษณะของงานขาย  ความรู้เก่ียวกบัตนเอง  ความรู้เก่ียวกบักิจการ  ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์                             
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้  และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั  คุณสมบติัของนกัขาย  โอกาสและความกา้วหนา้ของนกัขาย                 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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30200-0003 ธุรกจิและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 1-2-2 
 (Business and Entrepreneurs) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้               
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่ายโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู ้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ขยนั  ประหยดั  และอดทน  

 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้              
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัท าแผนธุรกิจอยา่งง่าย  
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน  
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน 
ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจดัหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัท าแผนธุรกิจ  หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต        
ในองคก์ร  และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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30200-0007 กำรหำข้อมูลทำงกำรตลำด  2-2-3 
 (Marketing Information) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
  

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการหาขอ้มูลการตลาด  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร
ขอ้มูลการตลาด 

2. สามารถออกแบบเคร่ืองมือ  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และแปลความหมาย  สรุป                         
และรายงานผลขอ้มูลการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความละเอียด  รอบคอบ 
ความมีระเบียบวนิยั  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  และความสนใจใฝ่รู้ 

  

สมรรถนะรำยวชิำ 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการหาขอ้มูลทางการตลาด 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูลการตลาด วางแผน ออกแบบเคร่ืองมือ                  

เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลความหมาย สรุปและรายงานผลขอ้มูลการตลาด 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในกระบวนการหาขอ้มูลการตลาด 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหาข้อมูลการตลาด  ประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาด  
เคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล  กระบวนการหาขอ้มูลการตลาด  การประมวลผลขอ้มูล  การแปลความหมายขอ้มูล 
การรายงานผลขอ้มูล  การน าขอ้มูลไปใช้ทางการตลาด  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในกระบวนการ             
หาขอ้มูลการตลาด 
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30200-0008 กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร 2-2-3 
 (Goods and Service Distribution) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ 
2. สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความละเอียด  รอบคอบ                   

ความมีระเบียบวนิยั  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  และความสนใจใฝ่รู้ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ  
2. ก าหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ  
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารในการจ าหน่ายสินคา้และบริการ 

  
ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ  ลักษณะตลาดสินค้าและบริการ 
สถานการณ์ทางการตลาด  ตลาดเป้าหมาย  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การขนส่งสินค้า  การคลังสินค้า 
สถานการณ์ทางการตลาด  ตลาดเป้าหมาย  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การขนส่งสินคา้  การคลงัสินคา้  กฎหมาย  
และองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                
เพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ 
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 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   
 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ  3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 
30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
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30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
 (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา 
เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ 

3. พูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้
ภาษาไทย 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง  การดู  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาไทย  การคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ  การพูดน าเสนอข้อมูล                   
เพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนเพื่อกิจธุระ  การจดบนัทึกขอ้มูลและเขียนรายงาน
การปฏิบติังานเชิงวชิาชีพ  และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
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30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3
 (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  เทคนิคการเขียนและพูด                   
เชิงวิชาชีพ  การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย  การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ             
การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 
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30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 
 (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความส าคญัจากการฟัง 
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 
4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ  การฟังอยา่งลึกซ้ึง            
และสรุปใจความส าคญัจากการฟัง  เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการฟัง              
และการพูด  การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  3-0-3 
 (Creative Thai Language Skills) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การดู  และการคิดวเิคราะห์ 
2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การดู  การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 
3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 
4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การดู  และการคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย  การฟัง  การดู  และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี  วรรณกรรม  เพลงไทย                         
หรือเพลงพื้นบา้น  การแสดงความคิดดว้ยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  การน าความรู้                        
ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 
  

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2-2-3 
 (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความส าคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล  สถานท่ี  เวลา  และสภาพอากาศ  การสนทนาทางโทรศพัท ์ การอ่านขอ้มูล 
จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์  การเขียนข้อมูลบุคคล  บนัทึก  และข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์                         
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
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30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงาน 1-2-2 
 (English-on-the-Job)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. น าเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้ขอ้มูล

หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  การอ่านเอกสาร  คู่มือ  การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือส่ือสังคมออนไลน์  การน าเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน  การเขียนรายงานการปฏิบติังาน  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
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30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
 (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกับเร่ืองราว  เหตุการณ์  กฎ  ระเบียบ  
สถานท่ี  ต าแหน่ง  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  ข้อมูลทางธุรกิจ  สินค้าและบริการ  การรายงานข้อมูล                    
การอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน  การแลกเปล่ียนขอ้มูล  การแสดงความคิดเห็น  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
 (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการท าโครงงาน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัท าโครงงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. น าเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
   

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน  การเลือก
หวัขอ้การศึกษา  สืบคน้  และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน  การจดัท า
โครงงาน  การรายงานผล  การจดัท าส่ือประกอบการน าเสนอ  การน าเสนอโครงงาน  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
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30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั 0-2-1 
 (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย                         
การเรียนจากแอพพลิเคชัน่  เวบ็ไซต์  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  หลกัสูตรออนไลน์  และส่ือสังคมออนไลน์                   
ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกจิ 3-0-3 
 (Business English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพทางธุรกิจ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ                           

ค  าศพัทเ์ทคนิคทางธุรกิจและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ  การสนทนาทางโทรศพัท ์ การอ่านเอกสาร  โฆษณา  ประกาศ  ตาราง 
แผนภูมิ  กราฟ  ก าหนดการ  การสืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจ  การเขียนบนัทึก  รายงานการปฏิบติังาน  ขอ้ความ                 
ทางโทรศพัท ์ ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 
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30000-1208 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิบริการ 3-0-3 
 (English for Service Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
2. สนทนาในสถานการณ์งานบริการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. พูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 
4. สรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ               
การสนทนาในสถานการณ์การใหบ้ริการ  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั  ส่ิงอ านวยความสะดวก  อาหาร                      
และเคร่ืองด่ืม  สินคา้และบริการ  การเดินทาง  สถานท่ีท่องเท่ียว  การน าเสนองานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 
การอ่านขอ้มูลเอกสาร  คู่มือ  ประกาศ  ตาราง  ป้าย  สัญลกัษณ์  ก าหนดการ  การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม                 
การเขียนบนัทึก  รายงานการปฏิบติังาน  ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
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30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 
 (English for Information Technology) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยสีารสนเทศตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ค  าศพัทเ์ทคนิค  การให้ขอ้มูล  สาธิตและน าเสนอเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสนทนาในสถานการณ์
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การอ่านเร่ือง  เอกสาร  คู่มือ  ขอ้มูลและปฏิบติัตามค าสั่ง  การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
และน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้  การเขียนบนัทึก  รายงานการปฏิบติังาน  ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3000-1216 ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน 3-0-3 
 (English for Aviation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานกิจการการบิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานกิจการการบิน 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการการบิน 

4. สนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบินตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. พูดติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานกิจการการบิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานกิจการการบิน                    
ค  าศพัท์เทคนิค  การอ่านขอ้ความ  รายงาน  เอกสาร  คู่มือการปฏิบติังาน  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์เก่ียวกบั                 
กิจการการบิน  การเขียนบนัทึกขอ้มูล  รายงานการปฏิบติังาน  การซ่อมบ ารุง  การสนทนาในสถานการณ์             
งานกิจการการบิน  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบิน                  
ตามมาตรฐานสากล  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
 (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์ 
ภาษาจีนกลาง  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยคภาษาจีน  การอ่าน          
และการเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
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30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Chinese Conversation for Work)  
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 
2. สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                          
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาจีนเพื่อการท างาน 
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30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น 2-0-2 
 (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น  ระบบเสียง                            
และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค
ภาษาญ่ีปุ่น  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
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30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่่ นเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Japanese Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                            
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 
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30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี 2-0-2 
 (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  ระบบเสียง                           
และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค                     
ภาษาเกาหลี  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Korean Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                        
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 
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30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
 (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม  ระบบเสียง                  
และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค           
ภาษาเวียดนาม  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  การอ่านขอ้ความ  เร่ืองสั้น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Vietnamese Conversation for Work) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              
และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ         
สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     
พฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
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30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 2-0-2 
 (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษา  และวฒันธรรมอินโดนีเซีย  ระบบเสียง                          
และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค                     
ภาษาอินโดนีเซีย  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษา
อินโดนีเซีย 
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30000-1227 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Indonesian Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้  
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน  
 

ค าอธิบายรายวชิา  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง           
และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ         
สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
พฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
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30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
 (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย   ระบบเสียง                   
และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค              
ภาษามาเลเซีย  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  การอ่านขอ้ความ  เร่ืองสั้ น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
เพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 
  

59



30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Malaysian Conversation for Work)     
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                          
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 
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30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
 (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมพม่า  ระบบเสียง                         
และไวยากรณ์ภาษาพม่า  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยคภาษาพม่า               
การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาพม่า 
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30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Burmese Conversation for Work )   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                        
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
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30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
 (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเขมร  ระบบเสียง                              
และไวยากรณ์ภาษาเขมร  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยคภาษาเขมร 
การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาเขมร 
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30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Khmer Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                       
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
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30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
 (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมลาว  ระบบเสียงและไวยากรณ์
ภาษาลาว  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยคภาษาลาว  การอ่าน                    
และเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวติประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Laotian Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                        
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาลาวเพื่อการท างาน 
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30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์ 2-0-2 
 (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์  ระบบเสียง                     
และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค              
ภาษาฟิลิปิโน  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ          
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Filipino Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                         
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 
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30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
 (Russian Language and Culture) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย  ระบบเสียง                        
และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี และประโยค                      
ภาษารัสเซีย  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                
เพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
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30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Russian Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น     
การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                          
และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
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30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน 2-0-2 
 (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน  ระบบเสียง                       
และไวยากรณ์ภาษาเยอรมนั  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค
ภาษาเยอรมนั  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวติประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
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30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (German Conversation for Work)   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง               
และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ                
สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
พฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
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30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
 (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  ค า  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส  ระบบเสียง                         
และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  ค า  วลี  และประโยค                  
ภาษาฝร่ังเศส  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (French Conversation for Work)  
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              
และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ            
สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ค าแนะน า  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
พฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
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กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม 2-2-3 
 (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียม           
และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            
การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม  นิเวศวิทยา  แร่ธาตุ  พลงังาน  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์  สารเคมีในอุตสาหกรรม  ผลกระทบ                    
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์         
และการจดัการพลงังาน  และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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30000-1302 การวจัิยเบ้ืองต้น 2-2-3 
 (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั  วางแผนด าเนินการวจิยั   วเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 
3. วางแผนการด าเนินการวจิยั 
4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
5. สรุปผลการวจิยั 
6. เขียนรายงานการวจิยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเบ้ืองตน้  เก่ียวกบัความหมายและความส าคญั              
ของการวิจัย   ประเภทของงานวิจัย  การเลือกหัวข้อ  ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย                          
การก าหนดสมมติฐาน  การเขียนโครงร่างการวจิยั  สถิติการวจิยั  การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล  การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
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30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกจิและบริการ 2-2-3 
 (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ 
2. สามารถค านวณ  ทดลอง  แกปั้ญหา  วางแผน  ตรวจสอบ  และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 
การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั                 

และส านกังาน  สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี
ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง  ตรวจสอบ  และแกปั้ญหาเก่ียวกบัสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเก่ียวกับไฟฟ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน               
และส านกังาน  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีในชีวติประจ าวนัและส านกังาน  สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 
การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม  และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ                     
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพ่ือกจิการการบิน 2-2-3 
 (Physics and Chemistry for Aviation) 
 

Course Objectives 
 

1. The trainees will receive instructions on pertinent information on aviation physics. 
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the scientific 

principles of Physics. 
3. The trainees will display a good understanding of principles and also displaying some 

understanding of the context of practical applications. 
 

Course Competencies 
 

1. Perform precision measurements. 
2. Use and understand the principles of simple machines; Sound, fluid, and heat dynamics, basic 

aerodynamics, aircraft structures, and theory of flight. 
3. Inspect, identify, remove and treat aircraft corrosion and perform aircraft cleaning. 
4. Identify and select cleaning materials. 
5. Perform basic heat-treating processes. 
6. Identify and select appropriate non-destructive testing methods.  
7. Perform dye penetrate, ultrasonic and eddy current and magnetic participle inspections. 

 

Course Description 
 

Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials                
and Processes, non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter,                    
the principles of simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light)               
and wave motion of physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness                
and ductility. 
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กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3 
 (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และก าหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และก าหนดการ           
เชิงเส้น  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1402 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
 (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 
4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับทกัษะการแก้ปัญหา  ทกัษะ                   
การให้เหตุผล  ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          
ทางคณิตศาสตร์และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
 (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน                 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์                          
ความแปรปรวน  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผนการทดลอง           
ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 
4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 
5. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีก าหนด 
6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า  การทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผน          
การทดลอง  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
 (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏี  บททวินาม  เศษส่วนย่อย  ลิมิตและความต่อเน่ือง                               
ของฟังกช์นัอนุพนัธ์  ฟังกช์นัพีชคณิตอนุพนัธ์  ฟังกช์นัอดิศยั  การประยกุตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัล
ฟังกช์นัพีชคณิตอินทิกรัล  ฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจ ากดัเขต 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองทฤษฏี  บททวินาม  เศษส่วนย่อย  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน
อนุพนัธ์  ของฟังกช์นัอินทิกรัล  ของฟังกช์นัและอินทิกรัลจ ากดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
6. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจ ากดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏี  บททวนิาม  เศษส่วนยอ่ย  ลิมิต  
และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์  ฟังก์ชันพีชคณิต  และฟังก์ชันอดิศยั  การประยุกต์ของอนุพนัธ์
อินทิกรัล  ฟังก์ชันพีชคณิต  และฟังก์ชันอดิศยัอินทิกรัลจ ากดัเขตและการประยุกต์  และการประยุกต์ใช้                    
ในงานอาชีพ 
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30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
 (Calculus 2) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้  
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                
ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร                             
การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     
และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัล                 
ไม่ตรงแบบเลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั
หลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
 (Calculus 3) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการ           
เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์
เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัล าดบั 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 
5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และการแก้ปัญหาเก่ียวกบัล าดบั  อนุกรม  สมการเชิงอนุพนัธ์                
เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n  การแปลงลาปลาซ  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1408 คณติศาสตร์ธุรกจิและบริการ 3-0-3 
 (Mathematics for Business and Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ก าหนดการเชิงเส้น                
และความน่าจะเป็น 

2. สามารถด าเนินการเก่ียวกบัตรรกศาสตร์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต ์ ก าหนดการเชิงเส้น  ความน่าจะเป็น 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
6. ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและแบบมีเง่ือนไข 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัตรรกศาสตร์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  
ก าหนดการเชิงเส้นและความน่าจะเป็น  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1411 คณติศาสตร์เพ่ือการบิน 3-0-3 
 (Mathematics for Aviation) 
 

Course Objectives 
 

1. The trainees will study the principle of Arithmetic. 
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the mathematics 

calculations by using correct aviation nomenclature and mathematics. 
3. The trainees will display a good understanding of the principles and make required 

calculations quickly and accurately. 
 

Course Competencies 
 

1. Describe the basic principle of Mathematics. Methods of multiplication and division; fractions                
and decimals; factors and multiples; weights, measures and conversion factors. 

2. Extract roots and raise numbers to a given power. 
3. Determine areas and volumes of various geometrical shapes. 
4. Solve ratio, proportion, and percentage problems. 
5. Perform algebraic operations involving addition, subtraction, multiplication, and division                     

of positive and negative numbers. 
6. Perform trigonometrical relationships and use of tables. 

 

Course Description 
 

 Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for logarithmic 
and trigonometric applications. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
 (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม  วฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  หลกัธรรมาภิบาล  หลกัธรรม                     
ในการพฒันางาน  พฒันาคนและสังคม  สันติวฒันธรรม  ความเป็นพลเมืองดี  เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาการทุจริต  และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ  ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  
3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรม  ศาสนธรรม  วฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ปัญหาสังคม  การด าเนินชีวิต                
ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม  การจดัระเบียบทางสังคม  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาของไทย            
หลกัธรรมาภิบาล  หลกัธรรมเพื่อพฒันาคน  พฒันางานและสังคม  สันติวฒันธรรม  ความเป็นพลเมืองดี            
เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาการทุจริต  ความร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย  และสังคมโลก 
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30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
 (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 
2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการของศาสตร์พระราชา  การประยุกต์               
ศาสตร์พระราชาในการด าเนินชีวิต  หลักการทรงงาน  และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               
ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
  

88



30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย  สภาพปัญหาทางการเมือง  ปัญหาการทุจริต            
แนวทางการแก้ไข  และการพฒันาประเทศ  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข  ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง 
ปัญหาการทุจริต  และการพฒันาประเทศ  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย  สภาพปัญหาทางการเมือง  ปัญหาการทุจริต  
แนวทางการแก้ไข  และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง  การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง  ปัญหาการทุจริต  และการพฒันา
ประเทศตามสิทธิ  บทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคต์ามแบบอยา่งของพลเมืองท่ีดี  ตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์         
ทรงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข  ภายใตห้ลกัสุจริต  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย  สมยัสุโขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์                 
ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง          
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั  วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั  การบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ                   
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วกิฤตเศรษฐกิจ  และปัญหา 
การทุจริต  
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ  ส่ิงคุกคามสุขอนามยัในการด ารงชีวิต                 
และการท างาน  การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  สารเสพติด  โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD 
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ                          
สุขภาพผูบ้ริโภค  ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี  กระบวนการคิด  วิเคราะห์  และไตร่ตรอง                
อยา่งเป็นระบบ 
  

90



30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2 
 (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน  การตัดสินใจ  การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ  ประเภทและวตัถุประสงค์
ของค าถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์  การวเิคราะห์
การตดัสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการสืบคน้  กระบวนการมีส่วนร่วม  และการตั้งค  าถาม 
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30000–1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
 (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนนัทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนันทนาการ  การเลือกกิจกรรม                  
พฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ  การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว  เพื่อนและสังคม 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศ  สารเสพติด  อุบัติภัย  โภชนาการ                               
กบัการเกิดกลุ่มโรค NCD  สุขภาพผูบ้ริโภค  การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  และการจดักิจกรรม          
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604 คุณภาพชีวติเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั  สุขอนามยั  และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 
3. มีทกัษะการเป็นผูน้ า  
4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. วางแผนด าเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย  สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภยั 
แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความรับผิดชอบ 
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานตามลกัษณะของงาน  ทกัษะการเป็นผูน้ า  การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้                 
โดยสันติวธีิ  การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรงและส่ิงเสพติด 
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30000–1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
 (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์
2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 
4. น ากระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์  ธรรมชาติของมนุษย์ 
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน  การพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้              
ในชีวติและการท างาน  การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์ 2-0-2 
 (Human Factors) 
 

Course Objectives 
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance  
of their role-playing duties and responsibility. 

 

Course Competencies 
 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors 

interactions and the “Dirty Dozen”. 
3. Perform communication skills. 
4. Perform team work skills. 

 

Course Description 
 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors : 
 - Human Factors and Maintenance Resource Management, 
 - Human Factors: Awareness Phase, 
 - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 
 - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 
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30000–1607 จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร 2-0-2 
 (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสาเหตุ  ประเภท  และสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 
2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้  าปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ  สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช  สังคมวิทยาของคนพิการ  กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            
ในคนพิการ  การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ  พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง  เทคนิคการให้ค  าปรึกษา                 
การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 
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30000–1608 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 0-2-1 
 (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์
ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
3. จดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4. วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกิจกรรมทางพลศึกษา  การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              
การจดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ  การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ               
ทางกายของตนเองและผูอ่ื้น  ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย  การส่งเสริมบุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพนัธ์  ภาวะผูน้ า  และการมีน ้าใจนกักีฬา 
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30000-1609 ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ 0-2-1 
 (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ  การลีลาศเพื่อเขา้สังคม                 
การลีลาศเพื่อนนัทนาการ  มารยาทในการเขา้สังคม  มนุษยสัมพนัธ์  และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000–1610 นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
 (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 
2. ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 
3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
4. มีทกัษะในการส่ือสาร 
5. วางแผนด าเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญั  ขอบข่าย  ประโยชน์  ประเภท  และรูปแบบของกิจกรรม
นนัทนาการ  หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจ าวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั                            
เหมาะสมกบัตนและสังคม  ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร  การวางแผนด าเนินชีวิต                                   
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

30202-2001 การจดัการการขาย 3-0-3 

30202-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3-0-3 

30202-2003 ผลิตภณัฑแ์ละราคา 3-0-3 

30202-2004 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  2-2-3 

30202-2005 การจดัจาํหน่ายทางการตลาด  3-0-3 

30202-2006 การวจิยัการตลาด 2-2-3 

30202-2007 กลยทุธ์การตลาด 2-2-3 
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
 

สาขางานการตลาด 
30202-2101 การจดัการร้านคา้สมยัใหม่ 2-2-3 
30202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 
30202-2103 การตลาดดิจิทลั 2-2-3 
30202-2104 เทคนิคการนาํเสนอ 2-2-3 
30202-2105 สัมมนาการตลาด 2-2-3 
30202-2106 การตลาดบริการ 3-0-3 
30202-2107 การบริหารการจดัซ้ือ 3-0-3 
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30202-2108 การสร้างตราสินคา้ 3-0-3 
30202-2109 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 3-0-3 
30202-2110 การนาํเขา้และการส่งออก 3-0-3 
 

รายวชิาทวภิาคี 
30202-51xx งานการตลาด ... *-*-* 
 

สาขางานธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 
30202-2201 การจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 2-2-3 
30202-2202 ธุรกิจแฟรนไชส์ 3-0-3 
30202-2203 การคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 2-2-3 
30202-2204 การตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 2-2-3 
30202-2205 สัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 2-2-3 
30202-2206 การจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั 3-0-3 
30202-2207 การจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 3-0-3 
30202-2208 การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 3-0-3 
 

รายวชิาทวภิาคี 
30202-52xx งานธุรกิจการคา้สมยัใหม่… *-*-* 
 

สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

30202-2301 หลกัธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ชิงนวตักรรม 2-2-3 

30202-2303 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 3-0-3 

30202-2304 การวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2305 สัมมนางานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 2-2-3 

30202-2307 การบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

30202-2308 ธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 2-2-3 
 

รายวชิาทวภิาคี 
30202-53xx งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย…์ *-*-* 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30202-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30202-8501 โครงงาน *-*-4 

30202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
 

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 2-2-3 

 (Organization and Modern Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจการจดัองคก์าร  เทคนิคการจดัการสมยัใหม่  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคก์าร  การบริหารงานคุณภาพ  การจดัการความเส่ียง  จริยธรรมในองคก์าร 

2. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการสมยัใหม ่

3. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาองคก์าร 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเสริมสร้างจริยธรรมในองคก์ารสาํหรับการจดัการ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร  การบริหารงานคุณภาพ  การจดัการความเส่ียง  จริยธรรมในองคก์าร  

2. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการสมยัใหม่ 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาองคก์าร 

4. เสริมสร้างจริยธรรมในองคก์ารสาํหรับการจดัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัองคก์าร  แนวคิด  และเทคนิคการจดัการสมยัใหม่  การนาํเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช้ในการจดัการ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  การเปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การ                 

ตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ  แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองคก์ารและการจดัการความเส่ียง                       

  การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง  วิเคราะห์  ตดัสินใจเพื่อการจดัการ  การเสริมสร้างจริยธรรม                

ในองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสังคม 
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30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 

 (Business Law) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 

3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 

4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 

2. ร่างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระสาํคญัของสัญญา 

3. จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล  นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีสําคญั  ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  ใหเ้ช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ

จา้งแรงงาน  จา้งทาํของ  รับขน  ฝากทรัพย ์ ยมื  ค ํ้าประกนั  จาํนอง  จาํนาํ  ตวัแทน  นายหนา้  ประนีประนอม                  

การพนันขนัต่อ  บญัชีเดินสะพดั  ตัว๋เงิน  หุ้นส่วนและบริษทั  สมาคม  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                          

และกฎหมายการทาํธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

30001-2003 เทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 

 (Digital Technology for Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน ความหมาย องคป์ระกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการทาํธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน

บุคคลท่ีสาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั หรือ 

คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์  

2. กรณีศึกษาเทคโนโลยดิีจิทลัเช่ือมโยงอาชีพ และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพยคุดิจิทลั 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบ ตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย องคป์ระกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการทาํธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน

บุคคลท่ีสาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั หรือ 

คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)  ธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ และการเช่ือมโยง

เทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพ 

2. กรณีศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  ในจดัการอาชีพ 

3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความรู้พื้นฐาน  ความหมาย  องคป์ระกอบ  การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think)  เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการทาํธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผา่น

บุคคลท่ีสาม (Block Chain)  ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech)  ระบบเงินดิจิทลั  สกุลเงินดิจิทลั หรือ คริปโท

เคอร์เรนซี (CryptoCurrency)  การทาํธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยดิีจิทลัเช่ือมโยงอาชีพ  

และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพของการเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั  
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กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

30200–1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

 (Principles of Economics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การผลิต  ตลาด                   

ในระบบเศรษฐกิจ  รายไดป้ระชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงินการคลงั  การคา้

ระหวา่งประเทศ  และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัตามหลักปรัชญา                    

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การผลิต               

ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายไดป้ระชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงิน  นโยบายการคลงั 

การคา้ระหวา่งประเทศ  และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางหลกัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  ภาวะดุลยภาพของตลาด

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายไดป้ระชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง  การค้าระหว่างประเทศ  วฏัจักรเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา                         

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 

 (Principle of Marketing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการตลาด 

2. สามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. สามารถกาํหนดส่วนประสมการตลาด 

4. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวนิยั  สนใจ  ใฝ่รู้ 

มีความคิดสร้างสรรค ์ และอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 

2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 

3. กาํหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หน้าท่ีทางการตลาด                       

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  การแบ่งส่วนตลาด 

ตลาดเป้าหมาย  ผลิตภัณฑ์และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์  การกําหนดราคา  การจัดจําหน่าย                              

และการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด  และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

30202-2001 การจัดการการขาย 3-0-3 

 (Sales Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการการขาย 

2. สามารถจดัการการขาย  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยกุตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความขยนั  ความอดทน  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง               

มีความสนใจใฝ่รู้และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการการขาย 

2. จดัการการขายตามกระบวนการและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัการการขาย  จริยธรรมการขาย  การจดัรูปแบบองคก์รขาย  การสรรหา

และการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การสร้างแรงจูงใจ  การจ่ายค่าตอบแทน  การกําหนดอาณาเขตขาย                         

การกาํหนดโควตาขาย  การพยากรณ์ยอดขาย  การปฏิบติังานขาย  การควบคุมและประเมินผล  การสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ยคุดิจิทลั  
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30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-3 

 (Consumer Behavior) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

2. สามารถวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค์  ความขยนั  ความอดทน  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการพฤติกรรมผูบ้ริโภค  แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคดิจิทลั  การวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  และพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคกบักลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด   
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30202-2003 ผลติภัณฑ์และราคา 3-0-3 

 (Products and Prices) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30200-1002  หลกัการตลาด 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการของผลิตภณัฑแ์ละราคา 

2. สามารถพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความเช่ือมัน่ในตนเองและมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 

2. วางแผนพฒันาผลิตภณัฑต์ามหลกัการและสถานการณ์ 

3. กาํหนดราคาผลิตภณัฑต์ามหลกัการและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการผลิตภณัฑ ์ ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์  การบรรจุภณัฑ์  ตราสินคา้  นโยบายและกลยุทธ์ราคา  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล                   

ต่อการกาํหนดราคา  วธีิการกาํหนดราคา  และจริยธรรมในการกาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑแ์ละราคา 
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30202-2004 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  2-2-3 

 (Integrated Marketing Communication) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30200-1002  หลกัการตลาด 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

2. สามารถวางแผนการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความอดทน  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการส่ือสารการตลาด 

2. วางแผนและประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการตามหลกัการและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการส่ือสารการตลาด  กระบวนการส่ือสารการตลาด  เคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาด  การวางแผนและการกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสาร  การตลาดแบบออนไลน์ (On-line)                        

และออฟไลน์ (Off-line)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารการตลาด  การวดัผลและประเมินผลการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ 
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30202-2005 การจัดจําหน่ายทางการตลาด  3-0-3 

 (Distribution Channel Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการการจดัจาํหน่ายทางการตลาด 

2. สามารถเลือกช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัจาํหน่าย   

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความอดทน  ความเช่ือมัน่ในตนเอง

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้หลกัการการจดัจาํหน่ายทางการตลาด 

2. เลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัจาํหน่าย   
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการการจดัจาํหน่ายทางการตลาด  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  สถาบนั  คนกลาง                 

ทางการตลาด  การจดัการสินคา้คงคลงั  คลงัสินคา้  การขนส่ง  การกระจายสินคา้  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัจาํหน่าย   
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30202-2006 การวจัิยการตลาด 2-2-3 

 (Marketing  Research) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการการวจิยัการตลาด 

2. สามารถออกแบบและวจิยัการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวจิยัการตลาด 

2. ออกแบบวธีิการวจิยัและวจิยัการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ   วิเคราะห์ปัญหา                             

ทางการตลาด  การออกแบบการวิจยั  การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั  การกาํหนดตวัอย่าง  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล  การใชส้ถิติและโปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิจยั  การสรุปผล  การรายงานผล

และการสร้างประสบการณ์จริงในการวจิยัการตลาด 
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30202-2007 กลยุทธ์การตลาด 2-2-3 

 (Marketing Strategy) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30200-1002  หลกัการตลาด 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการกลยทุธ์การตลาด 

2. สามารถวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกลยทุธ์การตลาด 

2. วเิคราะห์ วางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาดตามหลกัการและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการตลาดสมยัใหม่  การวางแผนการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด                  

ตลาดเป้าหมาย  กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์และการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์ราคา  กลยุทธ์การจดัจาํหน่าย                   

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  การปฏิบติัการและการควบคุมทางการตลาด  จรรยาบรรณ                     

ทางการตลาดและความรับผดิชอบต่อสังคม 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  
 

สาขางานการตลาด 
 

30202-2101 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ 2-2-3 

 (Modern Trade Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการการจดัการร้านคา้สมยัใหม่  

2. สามารถจดัการร้านคา้สมยัใหม่  

3. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีก่ียวกบัการจดัการร้านคา้สมยัใหม่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยกุตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการจดัการร้านคา้สมยัใหม่ 

2. จดัการร้านคา้สมยัใหม่   

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีก่ียวขอ้งกบัการจดัการร้านคา้สมยัใหม่ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการจดัการร้านคา้สมยัใหม่  ร้านคา้ออนไลน์  แนวโน้มธุรกิจ

สมยัใหม่  กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับร้านคา้สมยัใหม่  การออกแบบตกแต่งร้านคา้  การจดัการผลิตภณัฑ์ 

ราคา  และการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทลั  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการและการจดัการลูกคา้

สัมพนัธ์ 
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30202-2102 การบริหารธุรกจิขนาดย่อม 2-2-3 

 (Small and Medium Enterprises Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

2. สามารถเขียนแผนธุรกิจ 

3. สามารถปฏิบติังานบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม  

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

2. เขียนแผนธุรกิจ 

3. ปฏิบติังานบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัการและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับหลักการบริหารธุรกิจขนาดย่อม  การบริหารธุรกิจขนาดย่อม                        

การวางแผนทางธุรกิจ  การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม  การจดัการการตลาด  การจดัการการผลิต 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การจดัการการเงินและการบญัชี  หน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ขนาดยอ่ม  และการเขียนแผนธุรกิจ 
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30202-2103 การตลาดดิจิทลั 2-2-3 

 (Digital Marketing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและการดาํเนินกิจกรรมผา่นการตลาดดิจิทลั 

2. สามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาดดิจิทลั 

3. สามารถออกแบบและสร้างร้านคา้ดิจิทลั 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการดาํเนินกิจกรรมผา่นการตลาดดิจิทลั 

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดดิจิทลัตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. ออกแบบและสร้างร้านคา้ดิจิทลัตามหลกัการและสถานการณ์ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของการตลาดดิจิทลั  สถานการณ์ทางการตลาด  การวิเคราะห์

ความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคดิจิทลั  บทบาทของการตลาดดิจิทลักบัการส่ือสาร  กลยุทธ์การตลาด

ดิจิทลัแบบบูรณาการ  การออกแบบและสร้างร้านคา้ดิจิทลั  การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ยุคดิจิทลั  การใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์และส่ือใหม่  
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30202-2104 เทคนิคการนําเสนอ 2-2-3 

 (Presentation Technique) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการนาํเสนอ 

2. สามารถเลือกวธีิการนาํเสนอตามหลกัการ 

3. สามารถนาํเสนอตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยมีลัติมีเดียในการนาํเสนอ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์  ความขยนั  ความอดทน  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง                   

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการนาํเสนอ 

2. เลือกวธีิการนาํเสนอตามหลกัการ 

3. นาํเสนอตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยมีลัติมีเดียในการนาํเสนอ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการนาํเสนอ  กระบวนการการนาํเสนอ  เคร่ืองมือและเทคนิค

การนาํเสนอ  การประเมินผลการนาํเสนอ  เทคโนโลยมีลัติมีเดียในการนาํเสนอ 
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30202-2105 สัมมนาการตลาด 2-2-3 

 (Marketing Seminar) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  1. 30200-1002  หลกัการตลาด,  2. 30202-2007  กลยทุธ์การตลาด    

     3. 30202-2002  พฤติกรรมผูบ้ริโภค, 4. 30202-2001  การจดัการการขาย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสัมมนาการตลาด 

2. สามารถจดักิจกรรมสัมมนาการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยกุตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความขยนั  ความอดทน 

การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มและมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสัมมนาการตลาด 

2. จดักิจกรรมสัมมนาการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสัมมนาการตลาด  กระบวนการสัมมนาทางการตลาด                   

การจดัการเทคโนโลยีดิจิทลัในงานสัมมนาการตลาด  แหล่งเรียนรู้การสัมมนาการตลาด  กรณีศึกษา

สถานการณ์จริง  และจดัสัมมนาทางการตลาด   
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30202-2106 การตลาดบริการ 3-0-3 

 (Services Marketing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการตลาดบริการ 

2. สามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการตลาดบริการ 

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการตลาดบริการ  คุณสมบติัของพนกังานบริการ  ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ประเภทของธุรกิจบริการ  การพฒันากลยุทธ์การตลาดบริการ  คุณภาพบริการ  ตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรม

ความตอ้งการของลูกคา้  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  และการสร้างความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ 
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30202-2107 การบริหารการจัดซ้ือ 3-0-3 

 (Purchasing Management) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการบริหารการจดัซ้ือ 

2. สามารถบริหารการจดัซ้ือ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดัความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารการจดัซ้ือ  

2. บริหารการจดัซ้ือและจดัซ้ือตามหลกัการและกระบวนการ  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการบริหารการจดัซ้ือ  นโยบายและการวางแผนการจดัซ้ือ งบประมาณการจดัซ้ือ 

ระเบียบและระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง  ขั้นตอนการจดัซ้ือแหล่งจดัซ้ือ วิธีการจดัซ้ือการเจรจาต่อรอง  การควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพการจดัซ้ือ  การสร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์  เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัซ้ือ 
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30202-2108 การสร้างตราสินค้า 3-0-3 

 (Brand Building) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการสร้างตราสินคา้ 

2. สามารถออกแบบตราสินคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  ความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการสร้างตราสินคา้ 

2. ออกแบบตราสินคา้ตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการสร้างตราสินคา้  แนวคิดการสร้างสรรค์ตราสินคา้  กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้   

การสร้างตราสินคา้  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการสร้างตราสินคา้  เคร่ืองมือทางการตลาด  การประเมินคุณค่า                   

ของตราสินคา้  กฎหมาย  และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ 
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30202-2109 การตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสังคม 3-0-3 

 (Marketing for the Environment and Society) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  30200-1002  หลกัการตลาด 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

2. สามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยกุตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความขยนั ความประหยดั ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

2. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม  การดูแลเอาใจใส่แก่ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้มและสังคม  แนวทางการแกปั้ญหาโดยใชเ้คร่ืองมือ

การตลาด  กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม  การจดัการดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัองคก์ร

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
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30202-2110 การนําเข้าและการส่งออก 3-0-3 

 (Import and Export) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการนาํเขา้และการส่งออก 

2. สามารถกาํหนดวธีิการนาํเขา้และการส่งออก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดัความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการนาํเขา้และการส่งออก   

2. กาํหนดวธีิการนาํเขา้และการส่งออกตามกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับหลกัการของการนําเข้าและการส่งออก  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบ                   

ต่อธุรกิจการนาํเขา้และส่งออก  การเงินระหวา่งประเทศ  ระบบขอ้มูล  การเขา้สู่ตลาด  สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง                 

กับการนําเข้าและการส่งออก  กระบวนการนําเข้าและการส่งออก  เอกสารการนําเข้าและการส่งออก                      

พิธีการศุลกากร  การขนส่ง  การประกนัภยั  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และการส่งออก   
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รายวชิาทวภิาคี   
 

30202-51xx งานการตลาด … *-*-* 

 (Marketing  Work …) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการตลาด 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผนปฏิบติัการ  และแกไ้ขปัญหา                  

ในการดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านการตลาดในสถานประกอบการตามภาระงาน                                    

ท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ปลอดภยั                   

มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ขยนัซ่ือสัตย ์ อดทน  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการตลาด 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นการตลาดตามหลกัการกระบวนการและภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

5. บนัทึก  สรุป  รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการตลาดในสถานประกอบการ                  

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนการดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข

ปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก  สรุป  จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน  ลกัษณะงาน  สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา

ท่ีใช้ฝึก  เพื่อจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา  วางแผน  และกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ  รวมทั้งแนวทาง                    

การวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 

 

 

 

 

 

 

125



สาขางานธุรกจิการค้าสมยัใหม่ 
 

30202-2201 การจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 2-2-3 

 (Retail Mix for Modern Trade Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  

2. สามารถจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความขยนั ความประหยดั ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

2. จดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของการจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  การจดัการดา้นผลิตภณัฑ์ 

การจดัประเภทและแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์  การจดัการด้านราคา  การวิเคราะห์ตน้ทุนและการกาํหนดราคา                    

การจัดการด้านสถานท่ีจาํหน่าย  ทาํเลท่ีตั้ ง  การเลือกทาํเลท่ีตั้ ง  การออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่                         

การตกแต่งและการจดัวางสินคา้  การจดัการพื้นท่ีร้านคา้และพื้นท่ีร้านคา้และพื้นท่ีขาย  การจดัการสินคา้คงคลงั                        

การจดัการด้านการส่งเสริมการตลาด  การจดัการด้านการบริการและการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้                    

การบริการลูกคา้ดว้ยเครือข่ายความร่วมมือสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
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30202-2202 ธุรกจิแฟรนไชส์ 3-0-3 

                          (Franchise Business) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการธุรกิจแฟรนไชส์ 

2. สามารถวเิคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์  ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์  

2. วเิคราะห์ธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการของธุรกิจแฟรนไชส์  รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์  การจดัตั้งธุรกิจแฟรนไชส์ 

กฎเกณฑ์และเง่ือนไขของธุรกิจแฟรนไชส์  การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์  การจดัการธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน

ธุรกิจแฟรนไชส์  กฎหมายของธุรกิจแฟรนไชส์ 
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30202-2203 การค้าปลกีแบบไม่มีร้านค้า 2-2-3 

 (Non-store Retailing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 

2. สามารถวางแผนธุรกิจการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความขยนั ความประหยดั ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 

2. วางแผนธุรกิจการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการธุรกิจแบบไม่มีร้านคา้  ประเภทของการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 

องค์ประกอบของการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า  กลยุทธ์การตลาดการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า  ปัจจัย                          

ด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการบริหารการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า  การวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ                   

ของลูกค้าแบบไม่มีร้านค้า   กระบวนการดําเนินการเปิดธุรกิจสําหรับการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า                               

แผนธุรกิจแบบไม่มีร้านค้า  แนวโน้มและศักยภาพการตลาดการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า  กฎหมาย                     

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 
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30202-2204 การตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 2-2-3 

 (Electronic Commerce Marketing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. สามารถออกแบบกลยทุธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความขยนั ความประหยดั ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. ออกแบบกลยทุธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับหลักการการตลาดพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์   ช่องทางการขาย                         

แบบอิเล็กทรอนิกส์  พฤติกรรมผูบ้ริโภคตลาดอิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์ทางธุรกิจสําหรับการตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคการสร้างเว็บไซต์  การประยุกต์ใช้เครือข่าย

สารสนเทศเพื่อการตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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30202-2205 สัมมนาธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 2-2-3 

 (Seminar for Modern Trade Management) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30200-1002  หลกัการตลาด 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. สามารถจดัสัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ดว้ยความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้ ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการสัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. จดัสัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการการจัดสัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่  การศึกษากรณีศึกษา                      

ปัญหาธุรกิจการค้าสมัยใหม่  การศึกษาสถานการณ์จริงและแหล่งเรียนรู้  รูปแบบการจัดการสัมมนา 

กระบวนการจดัสมัมนาทางธุรกิจ  การสรุปผล  และรายงานผลการจดัสัมมนาธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 
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30202-2206 การจัดซ้ือและสินค้าคงคลงั 3-0-3 

 (Purchasing and Inventory)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั 

2. สามารถจดัซ้ือสาํหรับธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

3. สามารถบริหารสินคา้คงคลงัสาํหรับธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัซ้ือและสินคา้คงคลงัสาํหรับธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. จดัซ้ือสาํหรับธุรกิจการคา้สมยัใหม่  

3. วางแผนสินคา้คงคลงัสาํหรับธุรกิจการคา้สมยัใหม่  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการการจดัซ้ือสินคา้และสินคา้คงคลงัสําหรับธุรกิจการคา้สมยัใหม่  กลยุทธ์                   

การดาํเนินงานการจดัซ้ือ  วิธีการจดัซ้ือ  การตรวจสอบคุณสมบติัของสินคา้  การเจรจาการต่อรอง  การกาํหนด

ปริมาณและเวลาในการจดัซ้ือ  การจดัการสินคา้คงคลงั  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั 
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30202-2207 การจัดการซัพพลายเชนในธุรกจิค้าปลกี 3-0-3 

 (Supply Chain Management of Retail Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 

2. สามารถจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 

2. จดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการการจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก  การบริหารการจดัซ้ือ  การบริหาร

สินคา้คงคลงัและการกระจายสินคา้  การออกแบบระบบโลจิสติกส์  ระบบซัพพลายเชน  ธุรกิจคา้ปลีก                      

และการบริหารซพัพลายเชนดว้ยระบบเทคโนโลยดิีจิทลั 
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30202-2208 การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกค้าในธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 3-0-3 

 (Customer Retention in Modern Trade Business) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. สามารถรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้และประยุกตใ์ชด้ว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความคิดสร้างสรรค ์ ความสนใจใฝ่รู้  ความขยนั  ความประหยดั  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. รักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการของการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในธุรกิจการคา้สมยัใหม่  กระบวนการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  กลยทุธ์การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้  การสร้าง

ความสัมพนัธ์กับลูกค้าโดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลั  คุณค่าและการรักษาความสัมพนัธ์กับลูกค้า  การสร้าง                      

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

30202-52xx งานธุรกจิการค้าสมัยใหม่...  *-*-* 

 (Modern Trade Work… ) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                    

ในการดาํเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมยัใหม่ในสถานประกอบการ                  

ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั              

มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ขยนัซ่ือสัตย ์ อดทน  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นธุรกิจการคา้สมยัใหม่ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นธุรกิจการคา้สมยัใหม่ตามหลกัการกระบวนการและภาระงาน                

ท่ีรับผดิชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นธุรกิจการคา้สมยัใหม่ในสถานประกอบการ                   

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนการดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข

ปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก  สรุป  จดัทาํรายงาน  และนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา

ท่ีใช้ฝึก  เพื่อจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา  วางแผน  และกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ  รวมทั้งแนวทาง                

การวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 

30202-2301 หลกัธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Principles of Real Estate Brokers Business) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัธุรกิจและความรู้พื้นฐานของงานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผน กระบวนการขาย และจดัการลงมือทาํ การทาํนิติกรรมสัญญา              

การนาํเสนอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัธุรกิจและความรู้พื้นฐานของงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 

2. กาํหนดแผนการขายตามกระบวนการหลกัธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์การทาํนิติกรรมสัญญา 

การนาํเสนอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันายหนา้อสังหาริมทรัพย ์
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัธุรกิจและความรู้พื้นฐานของงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์คุณสมบติั

และจรรยาบรรณของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์กระบวนการขาย และการวิเคราะห์ ตรวจสอบ

อสังหาริมทรัพย ์การแสวงหาลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนเขา้พบ การเขา้พบ การเสนอหลกัการขั้นตอนการทาํงาน 

การสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ การปิดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริการก่อนและหลงั

การขาย โอกาสความก้าวหน้าของนักขายและเทคโนโลยี การทาํนิติกรรมสัญญา การนําเสนอเอกสาร              

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันายหนา้อสังหาริมทรัพย ์โดยยดึหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
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30202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงนวตักรรม    2-2-3 

 (Innovative Real Estate Marketing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย ์

2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย ์

2. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ผูบ้ริโภค 

3. ประยกุตใ์ชข้อ้มูลเชิงนวตักรรมเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย ์แนวความคิดทางการตลาด     

การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎีทางจิตวิทยา               

และพฤติกรรม ตลอดจนการนาํเอาผลท่ีได ้จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาประยุกตใ์ชข้อ้มูลเชิงนวตักรรม   

เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
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30202-2302 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 3-0-3 

 (Laws Relating to the career of Real Estate Brokerage) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

2. มีทกัษะในการดาํเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์  
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย ์

2. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ผูบ้ริโภค 

3. ประยกุตใ์ชข้อ้มูลเชิงนวตักรรมเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพยแ์ละการประกอบธุรกิจ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์  ประมวลกฎหมายท่ีดิน  กฎหมายว่าด้วยการจดัสรรท่ีดิน  กฎหมาย               

วา่ดว้ยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  กฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ  กฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด  กฎหมาย      

ว่าดว้ยเก่ียวกบัการควบคุมอาคารและการก่อสร้าง  กฎหมายผงัเมือง  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  ภาษีเก่ียวกบั

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และหลกักฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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30202-2304 การวเิคราะห์ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Real Estate Business Analysis) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

2. มีทกัษะในการนาํหลกัแนวทางการคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน  

3. มีเจตคติท่ีดีต่อ การวเิคราะห์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัลกัษณะงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์เห็นภาพความสัมพนัธ์ของขั้นตอน

และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน 

2.  ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพยด์ว้ยหลกัการประเมินราคา  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมิน และวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความรู้ทั่วไปทางอุปสงค์ อุปทาน และการเปล่ียนแปลง ภาวะดุลยภาพ                        

ความยืดหยุน่ของตลาด สามารถท่ีจะสํารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูซ้ื้อและผูข้ายอสังหาริมทรัพย ์

และกาํหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพย ์
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30202-2305 สัมมนางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Seminar on Real Estate Brokers Practices) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประเภท หลกัการ และกระบวนการจดัสัมมนา 

2. มีทักษะในการเตรียมการและจัดสัมมนา การวางแผน จัดหาวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี                        

การดาํเนินการ การประเมินผล การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 

3. มีทกัษะในการตรวจสอบขอ้มูล สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายภาครัฐ 

4. มีเจตคติท่ีดี ต่อการสัมมนางานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการจดัสัมมนาไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนโครงการ 

2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และนโยบายภาครัฐ            

จดัสัมมนารูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมการจดัการทางธุรกิจ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความสําคญั  แนวคิดและหลกัการการสัมมนาเพื่อสรรหา                  

และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดสัมมนาทางธุรกิจ  ขั้นตอนและกระบวนการของการสัมมนา                      

เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา  ค้นควา้  วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา                        

การแสวงหาและเลือกใช้ขอ้มูล  องคค์วามรู้  ท่ีทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 

และนโยบายภาครัฐ  
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30202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์   2-2-3 

 (Strategic Negotiation Skills) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัหลกัการเจรจาต่อรอง และนาํไปประยุกต์ใชเ้พื่อการประกอบอาชีพนายหนา้ 

อสังหาริมทรัพย ์

3. มีเจตคติท่ีดี ในการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีและแนวคิดท่ีว่าดว้ยการ

เจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

2. เจรจาต่อรองใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการเจรจาต่อรอง  ตรวจสอบข้อมูล                  

ราคาตลาด  วิเคราะห์อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด  การประเมินสถานการณ์ในการเจรจาต่อรอง  วิเคราะห์

โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า  การวางแผนและการเลือกใช้เทคนิคและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง              

เพื่อใหก้ารเจรจาต่อรองก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
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30202-2307 การบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์   2-2-3 

 (Real Estate Development Project Sales Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  

2.  มีทกัษะเก่ียวกบัการบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้ง แนวราบและแนวสูง 

3. มีเจตคติท่ีดี ต่อการบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

2. กาํหนดแผนการบริหารงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยค์รอบคลุมตามเง่ือนไข 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับกระบวนการบริหารจดัการงานขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์                 

ทั้งแนวราบและแนวสูง การวิเคราะห์การขาย ความเป็นไปได้ของการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์              

ทางดา้นกฎหมายการตลาด การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย 

การพยากรณ์ยอดขาย การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ตรวจสอบผลกระทบของอุปสงค ์อุปทานของตลาด 

การใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ วางแผน เพื่อการตดัสินใจและประเมินผล รวมทั้งการประสานงานกบั

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
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30202-2308 ธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ 2-2-3 

 (International Real Estate Brokers Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัพื้นฐานการซ้ือ การขาย และการตลาดธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการนาํหลกัการและเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3. มีเจตคติท่ีดี ต่อธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการกําหนดสัดส่วน หรือกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับ           

ความตอ้งการของลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย 

2. วเิคราะห์ธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่ง ประเทศตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวทางการจดัการซ้ือ-ขายระหวา่งประเทศ  ปัจจยัแวดลอ้มดา้นวฒันธรรม 

และความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การติดต่อส่ือสาร การตลาด เอกสาร 

การเงินระหวา่งประเทศ  กฎระเบียบการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศและการถือครองอสังหาริมทรัพย ์

ของคนต่างชาติ รวมถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัขา้มชาติ  ตลอดจนการศึกษา

เปรียบเทียบระบบการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

30202-53xx งานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์...  *-*-* 

 (Real Estate Brokerage Work… ) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผนปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                    

ในการดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์                   

ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั              

มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ขยนัซ่ือสตัย ์ อดทน  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานธุรกิจนายหนา้

อสังหาริมทรัพย ์

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยต์ามหลกัการ           

และกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยต์ามหลกัการกระบวนการ

และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์                             

ในสถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนการดาํเนินงาน               

การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก  สรุป  จดัทาํรายงาน  และนําเสนอผล                    

การปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา

ท่ีใช้ฝึก  เพื่อจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา  วางแผน  และกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ  รวมทั้งแนวทาง                

การวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30202-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ                    

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะ  และประสบการณ์ นาํไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ                

ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทน  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ                 

หรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ 

งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ  

บนัทึก  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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30202-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ            

จนเกิดความชํานาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ               

ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชัว่โมง ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ 

งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  

บนัทึก  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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30202-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ                

จนเกิดความชํานาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ              

ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชัว่โมง ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ 

งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  

บนัทึก  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30202-8002 ในสถานประกอบการ                   

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30202-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                          

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                       

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ                  

ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐ์คิดคน้  หรือการปฏิบติังาน 

เชิงระบบ   การเลือกหัวข้อโครงงาน  การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  การเขียนโครงงาน                        

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา                     

ท่ีกาํหนด 
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30202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                           

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                    

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ                  

ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐ์คิดคน้  หรือการปฏิบติังาน 

เชิงระบบ  การเลือกหัวข้อโครงงาน  การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  การเขียนโครงงาน                        

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน  โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา                     

ท่ีกาํหนด 
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30202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                            

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                   

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ                  

ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐ์คิดคน้  หรือการปฏิบติังาน 

เชิงระบบ  การเลือกหัวข้อโครงงาน  การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  การเขียนโครงงาน                        

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน  โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา                     

ท่ีกาํหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงาน  สร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30202-8502                   

หรือเป็นโครงงานใหม่) 
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หมวดวชิาเลือกเสรี   
 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150



หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 1-2-2 
 (English for Career Preparation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
3. ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                       

และการปฏิบติังานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  
3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  
5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมคัรงาน             
และการปฏิบติังานอาชีพ  การอ่านประกาศรับสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ           
การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศพัท์ ส านวนประโยค            
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ 1-2-2 
 (English for Presentation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีน าเสนอ 
3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการน าเสนอ 
4. พูดน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 
5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีน าเสนอ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ  ค าศพัท ์ ส านวนท่ีใช้การเขียนโครงร่าง 
(Outline)  เร่ืองท่ีน าเสนอ  การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอ  การพูดน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยงาน  การปฏิบติังาน  ผลงาน  สินคา้หรือบริการโดยใช้ส่ือประกอบ  การตอบขอ้ซักถาม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน าเสนอ  การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 
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30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2
 (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นส าคญั 
3.  เดาความหมายของค าหรือขอ้ความจากบริบทท่ีก าหนด 
4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ  การอ่านขอ้ความ  ขั้นตอน         
การปฏิบติังาน  คู่มือ  ประกาศ  โฆษณา  ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์  การใชก้ลยุทธ์
การอ่านอยา่งเร็วเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการ (Scanning)  การอ่านอยา่งเร็วเพื่อจบัประเด็นส าคญั (Skimming) 
การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues)  การอนุมาน (Inference)  การบอกใจความหลกั (Main Idea) 
การสรุปใจความส าคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2
 (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 
3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีก าหนด 
4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ  การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 
บนัทึกขอ้ความ  ป้ายประกาศ  ใบสั่งงาน (Job Sheet)  รายงานการปฏิบติังาน (Job Report)  จดหมายสอบถาม 
(Inquiry Letter)  จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter)  ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  การกรอกขอ้มูล
ในแบบฟอร์มในงานอาชีพ  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ 1-2-2 
  (English for Service Sectors) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2. ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  
3. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  
4. อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 
5. เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใช้ภาษาองักฤษในงานบริการ  การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง                
กบังานบริการ  การสนทนาในสถานการณ์การตอ้นรับ  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน  สินคา้หรือบริการ      
การให้ความช่วยเหลือ  การให้ค  าแนะน า  การประชาสัมพนัธ์  การตอบค าถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ  การอ่าน
ขอ้มูล  คู่มือ  เอกสารท่ีใช้ในงานบริการ  การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ …           0-2-0 
 (Vocational Organization Activity ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร  ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มีวนิยั  คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์                 

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ                  
เพื่อพฒันาตนเอง  องค์กร  ชุมชนและสังคม  การวางแผน  ด าเนินการ  ติดตามประเมินผล  แกไ้ขปัญหา                 
และพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่ม และการเป็นผูน้ า ผูต้าม ตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0-2-0 
 (Moral and Ethics Promotion Activity) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาล                
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  12  ประการ 

2. สามารถคิด  วเิคราะห์  ตดัสินใจ  ประพฤติ  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  กฎระเบียบ  วฒันธรรมอนัดีงาม                
ของสังคม  มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท  กิจกรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีวินยั  ซ่ือสัตย์
สุจริต  และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั  และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  กฎระเบียบ  วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   
3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี  กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย                          
12  ประการ  กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี  กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท  กิจกรรม
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง  ชุมชน  ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบติั  บนัทึก  ประเมินผล และปรับปรุง
การท างาน 
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ภาคผนวก 
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