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คํานํา 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชต้ังแตป
การศกึษา 2545 และกรมอาชีวศึกษาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยปรับโครงสรางหลักสูตร   ปรับปรุงเวลาการเรียนการสอน   เพ่ิมเติมมาตรฐาน
สาขาวิชา สาขางาน และมาตรฐานรายวิชา เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน เปนการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพการปฏิบัติงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สําเร็จลงได
ดวยความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจน
สละเวลามาชวยงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กรมอาชีวศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมี
สวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กรมอาชวีศึกษา 
              2546 



 

 
 
คํานํา 

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 พัฒนาขึน้ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับ
ฝมือท่ีมีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ี
เหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมการประสานความ
รวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท้ังใน
ระดับชาต ิทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  สําเร็จลงไดดวยความรวมมืออยาง
ดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละเวลามาชวยงาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กระทรวงศกึษาธิการ 
                  2545 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  2545 

 
หลักการ 

 
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือ
ใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม  สามารถประกอบอาชีพ
ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

 
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน  ถายโอนผลการเรียนสะสม
ผลการเรียน  เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ  สถานประกอบการ  และสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได 

 
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรให
ตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่น 

 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545          ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

2

 
จุดหมาย 

 
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  นําไปปฏิบัติงาน
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน  สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 

 
2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน  สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น 

 
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน  มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็นคณุคาของ
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสิ่งแวดลอมที่
ดี 

 
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และวินัยในตนเอง  มีสขุภาพอนามัย
ที่สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 

 
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
ปจจุบัน  มีความรักชาติ  สํานึกในความเปนไทย  เสียสละเพื่อสวนรวม  ดํารงรักษาไว  ซึ่งมีความ 
ม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545 
 
1.  การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด  
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง  โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน          
ประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
2.  เวลาเรียน 

2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน  2  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 20  สัปดาห  
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด  และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน          
คาบละ  60  นาท ี (1  ช่ัวโมง) 
 
3.  หนวยกิต 

ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  102  หนวยกิต  การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี ้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ชั่วโมง  มีคา  1  

หนวยกิต 
3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน  กําหนด 2 

– 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 – 60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ  กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา  

40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาค ี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4.  โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)           

แบงเปน  3  หมวดวิชา  ฝกงาน  และกจิกรรมเสริมหลักสตูร  ดังน้ี 
 4.1  หมวดวิชาสามัญ 

4.1.1  วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
4.1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

 4.2  หมวดวิชาชีพ 
4.2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
4.2.3  วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4  โครงการ 

 4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4  ฝกงาน 
 4.5  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของ   
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา  สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร  หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น  ทั้งนี้  สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา  
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
5.  โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่  6  ไมนอยกวา  160  ชั่วโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ 
 
6.  ฝกงาน 

6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1               
ภาคเรียน 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 
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7.  การเขาเรียน 
 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด        
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  พ.ศ.  2546 
 
8.  การประเมินผลการเรียน 
 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  พ.ศ.  2546 
 
9.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัยของ
ตนเอง  และสงเสริมการทํางาน  ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน  ทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ประเมินผล  และปรับปรุงการทํางาน 
 

10.  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ตามที่

กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

 
11.  การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง  หรือยกเลิกประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน  รายวิชา  และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ใน          
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ ใน          
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
(ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 

 

1 2 3 4 - 5 6 7 8  ชื่อวิชา  หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
       

 
สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม  กลุมวิชา 

2 0 0 1 วิชาเรียนรวม  (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 00  วิชาเรียนรวม  (วิชาชีพพื้นฐาน) 
      

2 0 0 0 วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย 
     12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 

13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลําดับที่วิชา 01 – 19  วิชาสามัญทั่วไป 
ลําดับที่วิชา 20 – 99 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 

      
2 0 0 2 วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
2 2 0 0 วิชาเรียนรวม  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม) 01  วิชาชีพพื้นฐาน  (รวมประเภทวิชา)  
      

2 2 0 1 สาขาวิชาพณชิยการ                 10 วิชาชีพสาขาวิชา 
     2X – 3X  วิชาชีพสาขางาน 

4X  (วิชาทวิภาค)ี 
50 โครงการ 

      
    ประเภทวิชา  
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
4. ประเภทวิชาคหกรรม 
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

6. ประเภทวิชาประมง 
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

      
    หลักสูตร  
    2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

 

ลําดับท่ีวิชา         01 – 99 
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จุดประสงคสาขาวิชาพณชิยการ 

 
1. เขาใจหลักการและประยุกตใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา   วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพและงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการ
พัฒนางานดานพณิชยการ 

3. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนในสาขางานที่เลือก 
4. มีทักษะ  มีประสบการณ  กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

8. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
9. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีตองาน  และเห็นแนวทางในทางประกอบอาชีพสุจริต 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา  สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาตนเอง  พัฒนางานอาชีพ  และแกไขปญหา  โดยใชหลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 

4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยใชหลกัการกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศกึษา 
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนางานดานธุรกิจ 
6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ  โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใชใน
องคการ 

7. จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
8. ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจ  ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน 

 
สาขางานการบัญช ี

9. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ  บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินคา  บัญชีของกิจการประเภทธุรกจิอุตสาหกรรม 

10. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใชในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของ
กิจการ 

11. มีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตาง ๆ 
12. ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชําระภาษีของกิจการและกระบวนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 
สาขางานการขาย 

9. สาธิตสินคา  ขายสินคา และบริการแกลูกคาทั้งทางตรงและทางออม 
10. จัดแสดงสินคา  จัดรานคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ 
11. หาขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานการขาย และกําหนดชองทางการจําหนาย 
12. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขาย  จัดหาสินคา  และบริการ 
13. เขียนแผนการตลาด   แผนการขาย  แผนผังรานคาปลีกและสง 
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สาขางานการเลขานุการ 
9. ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการ 
10. ปฏิบัติงานสํานักงาน 
11. ใชเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
12. พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ 
13. ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
9. เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
10. จัดการและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร 
11. เขียนโปรแกรมขนาดเลก็ 
12. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกจิ 
13. ใชระบบเครือขายในการปฏิบัติงาน 
14. สรางเว็บเพจ 

 

สาขางานธุรกิจคาปลีก 
9. จําแนกประเภทและโครงสรางของธุรกิจคาปลีก 
10. จัดการงานตอนรับและใหบริการลกูคา 
11. จัดการเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก 
12. วางแผนดําเนินการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก 
13. ตรวจสอบและหามาตรการปองกันการสูญเสียสินคาในรานคาปลีก 

 

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
9. ปฏิบัติงานสวนหนาในสถานพยาบาล 
10. ปฏิบัติงานการปฐมพยาบาลเบื้องตน  สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ 
11. ดูแลเด็กวัยกอนเรียนและผูสูงอาย ุ
12. จัดโภชนาการและกิจกรรมนันทนาการอยางเหมาะสมกับบุคคลแตละวัยและเพศ 

 

สาขางานการประชาสัมพันธ 
9. ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธโดยการพูด  อาน  เขียน  การผลิต  การใชสื่อประชาสัมพันธ 
10. ใชโสตทัศนูปกรณและการบํารุงรักษาในงานประชาสัมพันธ 
11. เลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
12. จัดกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ 
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สาขางานภาษาตางประเทศ 
9. ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล  ความคิดเห็นในสถานการณทางธุรกิจ 
10. วิเคราะหความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมและ
ประยุกตใชไดตามสถานการณ 

11. ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและประกอบอาชีพ 
 
สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 

9. ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
10. ประยุกตใชอุปกรณในการเขียนอักษรเบรลล 
11. ใชคอมพิวเตอรพกพาและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2545 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร                  
ไมนอยกวา  102   หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา     26 หนวยกิต 
                   1.1  วิชาสามัญทั่วไป                                               18  หนวยกิต 
                   1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา               8  หนวยกิต     
 2. หมวดวิชาชีพ               ไมนอยกวา     66 หนวยกิต 
      2.1   วิชาชีพพื้นฐาน                 10  หนวยกิต 
      2.2   วิชาชีพสาขาวิชา           ไมนอยกวา    16  หนวยกิต 

2.3   วิชาชีพสาขางาน           ไมนอยกวา    36  หนวยกิต 
      2.4   โครงการ                                  4   หนวยกิต    
 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     10 หนวยกิต 
 
 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร         (ไมนอยกวา  200 ชั่วโมง) 
 
                                                       รวมไมนอยกวา             102 หนวยกิต   
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1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
     1.1   วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา  18 หนวยกิต) 
  1.1.1 กลุมวิชาภาษา       (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
   (1)  ภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน  2  
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลืออีก รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  1    2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  2    2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  3    2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย    2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด     2 (2) 

 

   (2)  ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ    (4   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2   2 (2) 

   

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา 4  หนวยกิต)  
ใหเรียนรายวิชา  2000 – 1301  จํานวน  2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีก รวม  

4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย     2 (2) 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร     2 (2) 
2000-1303 การดํารงชาติไทย    2 (2) 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ    2 (2) 
2000-1305 คติไทยศึกษา     2 (2) 
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต   2 (2) 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน    2 (2) 
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 1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (4   หนวยกิต) 
 

(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (2  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน     2 (3) 
 

(2)  วิชาคณิตศาสตร  (2   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1     2 (2) 
 

  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   
 

   ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา   ไมนอยกวา  1  หนวยกิต    และเลือกรายวิชาใน
กลุมสุขศึกษาอีกไมนอยกวา  1 หนวยกิต  รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต   หรือ   เลือกเรียนรายวิชาในกลุม 
บูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

   (1)  กลุมพลศึกษา  
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ    1 (2) 
2000-1605 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน  1  (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม    1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง   1 (2) 
  

   (2)  กลุมสุขศึกษา 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต   1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต   1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน     1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน     1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร    1 (1) 
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   (3)  กลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต    2 (3) 
2000- 1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข   2 (3) 
 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา   4  หนวยกิต)  
 

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชา
ตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
  2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                  1            (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1   1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2   1 (2) 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม   1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ    1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม    1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม   1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร   1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่การประมง   1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร  1 (2) 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง  1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ    1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต    1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน    1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ  1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ   1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ    1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ  1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง   1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ    1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศิลป   1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป   1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ   1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี  1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลอืบดินเผา  1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม   1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง   1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  1    1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  2    1 (2) 
2000-1252 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  1    1 (2) 
2000-1253 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  2    1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  1    1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  2    1 (2) 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน  1    1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน  2    1 (2) 

 
 1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

  (1)  วิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม   2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต    2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร    2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    2 (3) 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร    4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี      2 (3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน     2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพื้นฐาน 1     2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพื้นฐาน 2     2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพื้นฐาน 3     2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน     2 (3) 

 
    (2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา   2   หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000 – 1520 คณิตศาสตรประยุกต  2 2 (2) 
2000 – 1521 คณิตศาสตรประยุกต  3 2 (2) 
2000 – 1522  คณิตศาสตรประยุกต  4 2 (2) 
2000 – 1523  คณิตศาสตรประยุกต  5 2 (2) 
2000 – 1524  คณิตศาสตรประยุกต  6 2 (2) 
2000 – 1525  คณิตศาสตรประยุกต  7 2 (2) 
2000 – 1526  คณิตศาสตรประยุกต  8 2 (2) 
2000 – 1527  คณิตศาสตรประยุกต  9 2 (2) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ             ไมนอยกวา     66    หนวยกิต 
  

 2.1  วิชาชีพพื้นฐาน       10  หนวยกิต 
 ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี  จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001 – 0001  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001 – 0002  การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001 – 0003  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001 – 0004  การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2200 – 1001   ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 
 ใหเรียนรายวิชา  2201 – 1001  ท่ีเหลือใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  จนครบหนวยกิตที่
กําหนด  โดยคํานึงถึงสาขางานที่เลือก 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 1001 การใชโปรแกรมประมวลผลคาํ 2 (3) 
2201 – 1002  บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
2201 – 1003  บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
2201 – 1004  การขาย  1 3 (3) 
2201 – 1005  พิมพดีดไทย  1 2 (4) 
2201 – 1006  พิมพดีดไทย  2 1 (3) 
2201 – 1007  พิมพดีดอังกฤษ  1 1 (3) 
2201 – 1008  พิมพดีดอังกฤษ  2 1 (3) 
2201 – 1009  พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  1 2 (4) 
2201 – 1010  พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  2 1 (3) 
2201 – 1011  พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  1 1 (3) 
2201 – 1012  พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  2 1 (3) 
2201 – 1013  บัญชีพื้นฐานสําหรับผูพิการทางสายตา 3 (5) 
2201 – 1014  การบันทึกและถอดขอความเสียง 2 (4) 
2201 – 1015  เศรษฐศาสตรผูบริโภค 2 (2) 
2201 – 1016  เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2 (2) 
2201 – 1017  กฎหมายพาณิชย 2 (3) 
2201 – 1018  เอกสารธุรกจิ 2 (2) 
2201 – 1019  มารยาทและการสมาคม 2 (4) 
2201 – 1020  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 (3) 
2201 – 1021  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 2 (3) 
2201 – 1022  การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
2 (2) 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน       ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
         ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดสาขาใดสาขาหน่ึง  รวมไมนอยกวา   24  หนวย
กิต  สวนที่เหลืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขางานเดิม หรือรายวิชาในสาขางานอ่ืน หรือรายวิชาใน
หลายสาขางานรวมกัน  จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
  

 2.3.1  สาขางานการบัญช ี
  

                  รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต        (ชั่วโมง) 
2201 – 2101 การบัญชีต๋ัวเงิน  3  (3) 
2201 – 2102 การบัญชีหางหุนสวน  3  (4) 
2201 – 2103 การบัญชีบริษัทจํากัด  3  (4) 
2201 – 2104 การบัญชีเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ  3  (3) 
2201 – 2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินคา  3  (3) 
2201 – 2106 การบัญชีรวมคาและฝากขาย  3  (4) 
2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ  3  (3) 
2201 – 2108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี  3  (3) 
2201 – 2109 กระบวนการจัดทําบัญชี  3  (6) 
2201 – 2110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร  3  (3) 
2201 – 2111 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  2  (3) 
2201 – 2112 การบัญชีสําหรับกจิการพเิศษ  3  (3) 
2201 – 2113  การบัญชีสินคา  3  (3) 
2201 – 2114 การบัญชีอุตสาหกรรม  3  (3) 
2201 – 2827 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี  2  (3) 
2201 – 4101 การบัญชี  1 * (*) 
2201 – 4102 การบัญชี  2 * (*) 
2201 – 4103 การบัญชี  3 * (*) 
2201 – 4104 การบัญชี  4 * (*) 
2201 – 4105 การบัญชี  5 * (*) 
2201 – 4106 การบัญชี  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3.2  สาขางานการขาย   

   รหัสวิชา  ชื่อวิชา           หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2201  การขาย  2           3      (3) 
2201 – 2202 การขายปลีกและการขายสง         3      (4) 
2201 – 2203 การขายตรง           3      (4) 
2201 – 2204   การดําเนินธุรกจิขนาดยอม         3      (4) 
2201 – 2205  การโฆษณา           3      (5) 
2201 – 2206  การจัดแสดงสินคา          3      (6) 
2201 – 2207  การหาขอมูลทางการตลาด         3      (4) 
2201 – 2208   การสงเสริมการขาย          3      (4) 
2201 – 2209  การประกันภัย           3      (4) 
2201 – 2210  ศิลปการขาย           3      (4) 
2201 – 2211  การจัดจําหนายสินคาและบริการ         3      (3) 
2201 – 2212  การบริหารเวลา           3      (3) 
2201 – 2213  การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น         2      (4) 
2201 – 2214  การจัดซื้อเบื้องตน          2      (3) 
2201 – 2215  การบรรจุภัณฑ           2      (4) 
2201 – 2216  การใชยานพาหนะเพื่อการจัดสงสินคา        2      (4) 
2201 – 2217 หลักการสหกรณเบื้องตน          2      (3) 
2201 – 2814  ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย         2      (3) 
2201 – 4201  การขาย   1           *      (*) 
2201 – 4202  การขาย   2           *      (*) 
2201 – 4203  การขาย   3           *      (*) 
2201 – 4204  การขาย   4           *      (*) 
2201 – 4205  การขาย   5           *      (*) 
2201 – 4206  การขาย   6           *      (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3.3  สาขางานการเลขานุการ 

     รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2301 การเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 2302 เทคนิคการเปนเลขานุการ 2 (4) 
2201 – 2303 งานสํานักงาน 2 (3) 
2201 – 2304 การจัดเก็บเอกสาร 2 (4) 
2201 – 2305 งานสารบรรณ 2 (2) 
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2307 ชวเลขไทยเบ้ืองตน 2 (4) 
2201 – 2308 พิมพดีดประยุกต 3 (5) 
2201 – 2309 พิมพดีดขั้นผลิต 2 (4) 
2201 – 2310 การบันทึกและถอดขอความ 2 (4) 
2201 – 2311 การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 2312 การจัดประชุมสัมมนา 2 (3) 
2201 – 2313 การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในงานเลขานุการ 3 (5) 
2201 – 2314 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 2 (4) 
2201 – 2315  ชวเลขไทยประยุกต 2 (4) 
2201 – 2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (4) 
2201 – 2816 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 4301 การเลขานุการ  1 * (*) 
2201 – 4302 การเลขานุการ  2 * (*) 
2201 – 4303 การเลขานุการ  3 * (*) 
2201 – 4304 การเลขานุการ  4 * (*) 
2201 – 4305 การเลขานุการ  5 * (*) 
2201 – 4306 การเลขานุการ  6 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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             2.3.4  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

         รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2402 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2 (2) 
2201 – 2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร 2 (2) 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 (4) 
2201 – 2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล 2 (4) 
2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมลู 2 (4) 
2201 – 2407 โปรแกรมประมวลผลคาํประยกุต 1 (2) 
2201 – 2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ 2 (4) 
2201 – 2409 การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
2201 – 2410 หลกัการเขียนโปรแกรม 2 (4) 
2201 – 2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด 2 (4) 
2201 – 2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ  GUI 
 (Graphic  User  Interface) 2 (4) 
2201 – 2413 การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถติิ 2 (4) 
2201 – 2414 การสรางเว็บเพจ 2 (4) 
2201 – 2415 ระบบเครือขายเบ้ืองตน 2 (4) 
2201 – 2416 ฮารดแวรและยูทิลิต้ีเบ้ืองตน 2 (4) 
2201 – 2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร 3 (6) 
2201 – 2418 เทคโนโลยีสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2419 การใชโปรแกรมกราฟกส 2 (4) 
2201 – 2825  ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร 2 (3) 
2201 – 4401 คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 * (*) 
2201 – 4402 คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 * (*) 
2201 – 4403 คอมพิวเตอรธุรกิจ  3 * (*) 
2201 – 4404 คอมพิวเตอรธุรกิจ  4 * (*) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 4405 คอมพิวเตอรธุรกิจ  5 * (*) 
2201 – 4406 คอมพิวเตอรธุรกิจ  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 
 2.3.5  สาขางานธุรกิจคาปลีก    

    รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 4501 ธุรกิจคาปลีก  1 * (*) 
2201 – 4502 ธุรกิจคาปลีก  2 * (*) 
2201 – 4503 ธุรกิจคาปลีก  3 * (*) 
2201 – 4504 ธุรกิจคาปลีก  4 * (*) 
2201 – 4505 ธุรกิจคาปลีก  5 * (*) 
2201 – 4506 ธุรกิจคาปลีก  6 * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

            2.3.6  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 

     รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2601 จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล 2 (2) 
2201 – 2602 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย 2 (2) 
2201 – 2603 การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 3 (6) 
2201 – 2604 งานประชาสัมพันธสวนหนา 2 (4) 
2201 – 2605 การดูแลผูสูงอายุ 3 (6) 
2201 – 2606 งานเวชระเบียน 2 (4) 
2201 – 2607 การดูแลเด็กวัยกอนเรียน 3 (6) 
2201 – 2608 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล 3 (6) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2609 โภชนาการเบื้องตน 3 (6) 
2201 – 2610 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 3 (6) 
2201 – 2304  การจัดเก็บเอกสาร 2 (4) 
2201 – 2305 งานสารบรรณ 2 (2) 
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2818  ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 

2201 – 4601 ธุรกิจสถานพยาบาล  1 * (*) 
2201 – 4602 ธุรกิจสถานพยาบาล  2 * (*) 
2201 – 4603 ธุรกิจสถานพยาบาล  3 * (*) 
2201 – 4604 ธุรกิจสถานพยาบาล  4 * (*) 
2201 – 4605 ธุรกิจสถานพยาบาล  5 * (*) 
2201 – 4606 ธุรกิจสถานพยาบาล  6 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

             2.3.7  สาขางานการประชาสัมพันธ 
     รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2701 หลกัการประชาสัมพนัธ 3 (3) 
2201 – 2702 ความรูพื้นฐานทางสื่อมวลชน 3 (3) 
2201 – 2703 มนุษยสัมพันธ 2 (2) 
2201 – 2704 การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
2201 – 2705 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2) 
2201 – 2706 การอานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2 (3) 
2201 – 2707 การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
2201 – 2708 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
2201 – 2709 กิจกรรมเพือ่การประชาสัมพนัธ 3 (5) 
2201 – 2710 การเขียนขาวเบ้ืองตน 3 (5) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2711 การใชโปรแกรมเพือ่นําเสนอ 2 (4) 
2201 – 2712 การจัดแถลงขาว 3 (3) 
2201 – 2713 กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและ 
 ประชาสัมพันธ 2 (2) 
2201 – 2714 โสตทัศนูปกรณ 3 (3) 
2201 – 2821 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 2 (3) 
2201 – 4701 การประชาสัมพนัธ  1 * (*) 
2201 – 4702 การประชาสัมพนัธ  2 * (*) 
2201 – 4703 การประชาสัมพนัธ  3 * (*) 
2201 – 4704 การประชาสัมพนัธ  4 * (*) 
2201 – 4705 การประชาสัมพนัธ  5 * (*) 
2201 – 4706 การประชาสัมพนัธ  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 
            2.3.8  สาขางานภาษาตางประเทศ 
 ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี    24   หนวยกิต  สวนที่เหลือเลือกเรียนจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ หรือ   
กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่นอีก  ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

     รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1 3 (4) 
2201 – 2802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  2 3 (4) 
2201 – 2803 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน 3 (4) 
2201 – 2804 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  1 3 (4) 
2201 – 2805 การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 (4) 
2201 – 2806 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3 (4) 
2201 – 2807 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3 (4) 
2201 – 2808 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต  1 3 (4) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2809 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3 (4) 
2201 – 2810 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3 (4) 

 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

      รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2811 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
2201 – 2812 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 (4) 
2201 – 2813 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3 (4) 
2201 – 2814 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย 2 (3) 
2201 – 2815 ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3 (4) 
2201 – 2816 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 2818 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
2201 – 2819 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (4) 
2201 – 2820 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 2 (3) 
2201 – 2821 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 2 (3) 
2201 – 2822 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ  1 2 (3) 
2201 – 2823 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ  2 2 (3) 
2201 – 2824 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต  2 3 (4) 
2201 – 2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร 2 (3) 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
2201 – 2827       ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญช ี                                         2                       (3) 

 
กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น 

             ภาษาจีน 

    รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2831 ภาษาจีน  1 3 (4) 
2201 – 2832 ภาษาจีน  2 3 (4) 
2201 – 2833 ภาษาจีน  3 3 (4) 
2201 – 2834 ภาษาจีน  4 3 (4) 
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           ภาษาญี่ปุน 

    รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2836 ภาษาญี่ปุน  1 3 (4) 
2201 – 2837 ภาษาญี่ปุน  2 3 (4) 
2201 – 2838 ภาษาญี่ปุน  3 3 (4) 
2201 – 2839 ภาษาญี่ปุน  4 3 (4) 

 
             ภาษาฝร่ังเศส 

    รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2841 ภาษาฝร่ังเศส  1 3 (4) 
2201 – 2842 ภาษาฝร่ังเศส  2 3 (4) 
2201 – 2843 ภาษาฝร่ังเศส  3 3 (4) 
2201 – 2844 ภาษาฝร่ังเศส  4 3 (4) 

  
            ภาษาเยอรมัน 

    รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 2846 ภาษาเยอรมัน  1 3 (4) 
2201 – 2847 ภาษาเยอรมัน  2 3 (4) 
2201 – 2848 ภาษาเยอรมัน  3 3 (4) 
2201 – 2849 ภาษาเยอรมัน  4 3 (4) 

 

หมายเหตุ     สถานศึกษาสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ  ไดอีกตามความเหมาะสม   
                    จํานวน  12   หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 4801 ภาษาตางประเทศ  1 * (*) 
2201 – 4802 ภาษาตางประเทศ  2 * (*) 
2201 – 4803 ภาษาตางประเทศ  3 * (*) 
2201 – 4804 ภาษาตางประเทศ  4 * (*) 
2201 – 4805 ภาษาตางประเทศ  5 * (*) 
2201 – 4806 ภาษาตางประเทศ  6 * (*) 
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 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.3.9  สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 
 

    รหัสวิชา               ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2901  การใชเครื่องใชสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 3 (6) 
2201 – 2902 อักษรเบรลลขั้นพื้นฐาน 2 (4) 
2201 – 2903  การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว 3 (6) 
2201 – 2904  คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  1 3 (6) 
2201 – 2905  คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  2 3 (6) 
2201 – 2906 สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสําหรับผูพิการ

ทางสายตา 
2 (6) 

2201 – 2907  การเตรียมความพรอมสูอาชีพสําหรับผูพิการ          
ทางสายตา 

2 (4) 

2201 – 2908  การใชอินเทอรเน็ตสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2909  โปรแกรมตารางงานสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2910  ศิลปการพูดสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2911  ความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับ       

ผูพิการทางสายตา 
2 (4) 

2201 – 2912  นวดแผนไทยข้ันพ้ืนฐาน 3 (6) 
2201 – 2913  ดนตรีสากลและการขับรอง 2 (6) 
2201 – 2914  โหราศาสตร 3 (6) 
2201 – 2915  นวดแผนไทยขั้นสูงและนวดฝาเทา 3 (6) 
2201 – 1020  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 (3) 

 
          2.4  โครงการ                    4       หนวยกิต 

    รหัสวิชา  ชื่อวิชา     หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2201 – 5001 โครงการ 4                      (160) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา             
ไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         ไมนอยกวา  200   ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002 – 0001 – 0002  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 – 2  - (2) 
2002 – 0003 – 0006  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 – 4  - (2) 
2002 – 0007 – 0012  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการ - (2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพพื้นฐาน 
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2001 – 0001  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
(Computer  at  Work) 

2  (3)

 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดต้ังอุปกรณรอบขางและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน สืบคน       
ขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ 
2. จัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. สรางตารางทําการเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ 
4. สรางสไลดนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ 
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ตและรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน การติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสาร เพื่องาน
อาชีพโดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง  การใชโปรแกรมตารางทํา
การเพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรม
การนําเสนองาน เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคลื่อนไหว  การใชอินเทอรเน็ตสืบคน        
ขอมูลเพื่องานอาชีพและการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช
คอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
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2001 – 0002  การจัดการธุรกิจเบื้องตน 
(Basic  Business  Management) 

2 (3)

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการเอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจ          
ขนาดยอม  

2. มีความสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญช ี                
ที่รับรองทั่วไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และ
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง 

3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด 
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย 
5. ดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการ  
จัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและ           
แผนการขาย   หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
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 2001 – 0003  การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 
(Quality  and  Productivity  Management) 

2 (3) 

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ กระบวนการแกปญหาและ    
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000 ขอกําหนดและ
เอกสารหลักการเพิ่มผลผลิต 

2. มีความสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000:2000  และการจัดระบบ  กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคการ 
3. ดําเนินการบริหารงานคุณภาพ  ISO  9001 
4. ดําเนินงานเพิ่มผลผลิตในองคกร 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ 
ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและ
เคร่ืองมือในการจัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับ
ลูกคา ความสัมพันธกับผูสงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ
และเปนระบบ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง ฯลฯ การ
จัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9000:2000 ขอกําหนดและเอกสาร      
หลักการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่มคุณคาที่ปจจัยการผลิตคงที่และโดยการลด
ปจจัยการผลิต 
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2001 – 0004  การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
(Introduction  to  Environment  Management) 

2 (3)

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี ปญหา
ดานสิ่งแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดลอม 14000 

2. มีความสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
กําหนดแนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรม
จัดการส่ิงแวดลอมในองคกรมาตรฐาน ISO 14001 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอม  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน 
4. ดําเนินกิจกรรมจัดสิง่แวดลอมมาตรฐาน  ISO 14001 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ   
ปญหาดานส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางนํ้า อากาศ 
เสียง ความสั่นสะเทือนทัศนียภาพ สารอันตรายและกากของเสีย  การอนุรักษสิ่งแวดลอม มาตรฐาน         
คุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอม ISO 14000 
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2200 – 1001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ 
2. มีความเขาใจลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญและสรางกิจนิสัยที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายรูปแบบขององคการธรุกิจ 
2. ดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ  รูปแบบขององคการธุรกิจ  การจัดการทั่วไปและการ
ใชเทคโนโลยีประกอบธุรกิจ  จรรณยาบรรณและคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ  ระบบการแลกเปลี่ยน
แหลงเงินทุน  สถาบันที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจ  ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพสาขาวิชา 
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2201 – 1001  การใชโปรแกรมประมวลผลคาํ 2  (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจโปรแกรมประมวลผลคาํ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. เห็นถึงความสาํคัญของโปรแกรมประมวลผลคาํ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หนาที ่ และสวนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคาํ 
2. ใชคําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อสรางและแกไขเอกสาร 
3. จัดพมิพเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคาํ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา  
ปฏิบัติการพิมพและจัดการขอความการพิมพเอกสารรูปแบบตาง ๆ  การบันทึก  การจัดพิมพเอกสารทาง
เคร่ืองพิมพ 

 
2201 – 1002  บัญชีเบื้องตน  1 3  (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ       
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของ       
คนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ 

2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2  ชอง  และผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวของ 

3. ทํากระดาษทาํการชนิด  6  ชอง  และรายงานทางการเงิน 
4. ปดบัญช ี เม่ือส้ินงวดบัญชี 

 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายและจุดประสงคของการบัญชี  ประโยชนของขอมูลการบัญชี  ขอสมมติ
ตามแมบทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  สมการบัญชีและงบดุล             
การวิเคราะหรายการคา   การจดบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีคูของธุรกิจบริการเจาของคนเดียวในสมุด
รายวันทั่วไป   และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท   งบทดลอง    กระดาษทําการ  6  ชอง    การปด
บัญชี   งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี 
 
2201 – 1003  บัญชีเบื้องตน  2 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการของ   
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขาย 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของ      
คนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา 

3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี   

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชี  สําหรับกิจการเจาของคนเดียว  ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินคา 

2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันเฉพาะและผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
3. บันทึกรายการปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบัญชี 
4. ทํากระดาษทาํการชนิด   8  ชอง  และรายงานทางการเงิน 
5. ปดบัญช ี เม่ือส้ินงวดบัญชี 
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คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายของสินคา  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดบันทึกรายการ      
ข้ันตน  การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี  การปดบัญชี  กระดาษ
ทําการ  8  ชอง  งบกําไรขาดทุนและงบดุล  และสรุปวงจรบัญชี 
 
2201 – 1004 การขาย  1 3 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความรูพื้นฐานของงานขาย  ประเภท  ลักษณะงานขาย  ความรูเกี่ยวกับ            
ผลิตภัณฑ  กิจการ  ลูกคา  คูแขงขัน  และเทคนิคการขาย 

2. มีความเขาใจเทคนิคการขายพื้นฐาน 
3. มีทักษะในงานอาชีพขาย 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพการขาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความสําคัญของการขาย  แนวความคิดทางการตลาด 
2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย 
3. จําแนกผลิตภัณฑ  กิจการ  ลูกคา  คูแขงขัน 
4. บอกคุณสมบัติ  และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
5. อธิบายโอกาสและความกาวหนาของอาชีพพนักงานขายได 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความสําคัญของการขาย   แนวความคิดทางการตลาด  ประเภทและลักษณะของการขาย     
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  กิจการ  ลูกคา  คูแขงขัน  และเทคนิคการขาย   คุณสมบัติและจรรณยาบรรณ
ของพนักงานขาย  โอกาสความกาวหนาของพนักงานขาย  ความรูทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับ
งานขาย  
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2201 – 1005  พิมพดีดไทย  1 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดไทย 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. คํานวณคําสุทธ ิ

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองพิมพดีดไทย  การสรางเทคนิคที่ดีในการ
พิมพสัมผัส  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพดีดและการแกไขอยางงาย  การเรียนรูแปนพิมพ  การพิมพสัมผัส  
และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1006 พิมพดีดไทย  2 1 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกรูปแบบงานพิมพชนิดตาง ๆ 
2. พิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. คํานวณคําสุทธ ิ
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ  การ
พิมพสัมผัส  เพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความแมนยํา  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1  (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดอังกฤษ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. คํานวณคําสุทธ ิ

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองพิมพดีดอังกฤษ  การสรางเทคนิคที่ดีใน
การพิมพสัมผัส  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพดีดและการแกไขอยางงาย  การเรียนรูแปนพิมพ  การพิมพ
สัมผัส  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1008  พิมพดีดอังกฤษ  2 1  (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกรูปแบบงานพิมพชนิดตาง ๆ 
2. พิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. คํานวณคําสุทธ ิ

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ    
การพิมพ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความแมนยํา  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  1 2  (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เขาใจองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย 
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. การคํานวณคําสุทธ ิ
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา  
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย  ทาน่ัง  การวางมือ  การเคาะแปนอักษร  การ
พิมพแบบสัมผัส  และการคํานวณคํา 
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2201 – 1010  พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  2 1 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เขาใจองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. มีทักษะในการพิมพงานแบบสัมผัสไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
3. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกรูปแบบของงานพิมพ 
2. พิมพงานและแกไขขอผิดพลาด 
3. การคํานวณคําสุทธ ิ
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การพัฒนาทักษะความเร็วและความ
แมนยํา  การคํานวณระดับความเร็วและความแมนยํา  ทั้งนี้  โดยสามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
การฝกพิมพสัมผัสที่เหมาะสม  เปนส่ือในการฝกหัดได 
 
2201 – 1011  พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  1 1  (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เขาใจองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษ 
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษา 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. การคํานวณคําสุทธิ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา  
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษ  ทาน่ัง  การวางมือ  การเคาะแปนอักษร  
การพิมพแบบสัมผัส  และการคํานวณคํา 
 
2201 – 1012  พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  2 1  (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เขาใจองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. มีทักษะในการพิมพงานแบบสัมผัสไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
3. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกรูปแบบของงานพิมพ 
2. พิมพงานและแกไขขอผิดพลาด 
3. การคํานวณคําสุทธิ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การพัฒนาทักษะความเร็ว และความ
แมนยํา  การคํานวณระดับความเร็วและความแมนยํา  ทั้งนี้  โดยสามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การฝกพิมพสัมผัสที่เหมาะสม  เปนส่ือในการฝกหัดได 
 
2201 – 1013 บัญชีพื้นฐานสําหรับผูพิการทางสายตา 3 (5)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการทําบัญชีทั่วไป 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการบันทึกบัญชี 
3. สามารถสรุปผลการทํางบเงินและฐานะของกิจการ 
4. มีทักษะในการแกไขปรับปรุงบัญช ี
5. สามารถสรุปผลการดําเนินงานของกิจการได 
6. ตระหนักถึงความสําคัญของการบัญชีพื้นฐาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการทําบัญชีและรูปแบบการบันทึกบัญช ี
2. สรุปผลการทํางบการเงินและฐานะของกิจการ 
3. วิเคราะหการคา  การแลกเปลี่ยนรายการสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน   
4. ทักษะในการแกไขปรับปรุงบัญช ี

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายและจุดประสงคของการบัญชี  ประโยชนของขอมูลการ
บัญชี  ขอสมมติฐานของการบัญชี  วิเคราะหการคา  การแลกเปลี่ยนรายการสินทรัพย  หนี้สิน  และสวน
ของเจาของรายได  และคาใชจาย  การจัดหมวดหมูและกําหนดเลขที่บัญช ี  
 
2201 – 1014 การบันทึกและถอดขอความเสียง 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานในการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความเสียง 
2. บันทึกและถอดขอความจากเครื่องบันทึกคําบอกได 
3. จัดรูปแบบของขอความท่ีถอดจากเคร่ืองบันทึกไดอยางถูกตอง  สวยงาม 
4. ตรวจทานความถูกตองของขอความท่ีถอดจากเคร่ือง  และคํานวณคําสุทธิได 
5. นําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกและถอดขอความเสียงจากอุปกรณในรูปแบบตาง ๆ 
2. พิมพและจัดรูปแบบของขอความที่ถอดจากเครื่องบันทึกไดถูกตอง 
3. คํานวณคําสุทธิไดถูกตอง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของเคร่ืองบันทึกและถอดขอความเสียง   เทคนิคการใช
เคร่ืองบันทึกเทปและถอดขอความเสียง  รูปแบบของขอความ  การผลิตงานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับผูพิการทางสายตา และการตรวจคํานวณคําสุทธิไดโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเสียงสําหรับผูพิการ
ทางสายตา 
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2201 – 1015 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจถึงหนวยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ 
2. สามารถนําไปวางแผนใชจายเงิน  เลือกซื้อสินคาและบริการอยางฉลาด 
3. นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการใชสินเชื่อสําหรับผูบริโภค  การออม  และการลงทุน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหนวยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ 
2. เลือกซื้อสินคาและบริการ และการใชสินเชื่อสําหรับผูบริโภค 
3. วางแผนการใชจายเงิน  การออม  และการลงทุน 
4. วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจและหาแนวทางแกไข 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจ  หนวยเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจ  หนาที่ของ      
ผูบริโภค  สินคาและบริการที่ธุรกิจและรัฐใหแกผูบริโภค  การคุมครองที่รัฐใหแกผูบริโภค  หลักการ
เลือกซื้อสินคาและบริการเฉพาะอยาง  การพิจารณาเลือกใชสินเชื่อสําหรับผูบริโภค  การวางแผนการ       
ใชจายเงิน  การออม  การลงทุน  การใชบริการประกันภัยและการประกันชีวิต  ปญหาเศรษฐกิจของ          
ผูบริโภคและแนวทางแกไข 
 
2201 – 1016 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. รูแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. เขาใจโครงสรางของระบบเศรษฐศาสตร 
3. เกิดความรูเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  และราคาดุลยภาพ 
4. สามารถนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร โครงสรางของระบบเศรษฐศาสตร 
2. เขาใจอุปสงค  อุปทาน  และราคาดุลยภาพ 
3. นําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ระบบเศรษฐกิจ  อุปสงค  อุปทาน  การกําหนดราคา      
ดุลยภาพ  พฤติกรรมผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายไดประชาชาติ  เงินเฟอ      
เงินฝด  เงินตึงตัว  วัฏจักรเศรษฐกิจ  ดุลการคาและดุลการชําระเงิน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสรางและ
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  และแนวทางแกไข 
 
2201 – 1017 กฎหมายพาณิชย 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายบางเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
2. เห็นความสําคัญและขอบเขตของกฎหมายเอกเทศสัญญาตาง ๆ 
3. สามารถนํามาใชในการแกปญหาดานกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎหมายที่สําคัญและเกี่ยวของกับธุรกิจ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาวาดวยลักษณะซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให  เชาทรัพย  เชาซื้อ  
จางแรงงาน  จางทําของ  ยืม  ค้ําประกัน  จํานองและจํานํา 
 
2201 –1018 เอกสารธุรกิจ          2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะและรูปแบบของเอกสารทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชเอกสารทางธุรกิจไดถูกตอง และเหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภท 
3. มีกิจนิสัยการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายรูปแบบของเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ 
2. เลือกใชเอกสารทางธุรกิจไดเหมาะสมกับธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ เอกสารทาง
การเงิน  เอกสารการซื้อและการขายสินคา  เอกสารการขนสง  เอกสารการประกันภัย  เอกสารการคลัง  
สินคา  เอกสารการนําเขาและการสงออก  ความสัมพันธระหวางเอกสารทางธุรกิจกับเทคโนโลย ี
 
2201 – 1019  มารยาทและการสมาคม        2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการสมาคม 
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาททที่ดีในสังคม 
3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายและความสําคัญของการสมาคม 
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสมาคม  การสนทนา  การแตงกาย  มารยาทที่ดี
ในการสมาคม  มารยาทการติดตอสื่อสารในงานอาชีพ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  มารยาทใน
งานเล้ียงรับรอง  การปรับปรุงตนเอง  และการวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
 
2201 – 1020 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป       2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในความหมาย ที่มา ประวัติและประเภทของกฎหมายไทย 
2. มีความเขาใจขอบเขตของการใชกฎหมายไทย 
3. ปลูกฝงใหเห็นความสําคัญของกฎหมายไทย รูจักฝกตนเองใหอยูในกรอบบัญญัติของ
กฎหมายเพื่อใหเปนพลเมืองดีของชาติ 
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4. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญของกฎหมายไทย 
2. เขาใจขั้นตอนและขอบเขตของการใชกฎหมายไทย 
3. นําความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  ประวัติความเปนมาของกฎหมาย
ไทย  ขอบเขตของการใชกฎหมาย  วันเริ่มตนและสิ้นสุดของการใชกฎหมาย  ผูใชกฎหมาย  กฎหมาย    
รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวงและกฎหมายสวนทองถิ่น  
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะบุคคลทรัพย  นิติกรรม  หน้ีและสัญญา 

 
2201 – 1021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม     2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
3. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ 
4. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม 
5. สามารถนําความรูมาใชแกปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน 
2. อธิบายสิทธิการคุมครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และ
กฎหมายประกันสังคม 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน ศึกษากฎหมาย          
คุมครองแรงงานและกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน ศึกษา
กฎหมายแรงงานสัมพันธ และศึกษากฎหมายประกันสังคม 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

49

2201 – 1022 การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา         2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานประกอบการ  โรงงาน 
3. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
4. รูถึงการกําหนดโทษในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. มีความรู ความเขาใจในเกี่ยวกับมูลคาเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ 
6. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย  จดทะเบียนหางหุนสวน 
2. เขาใจกระบวนการจัดตั้งสถานประกอบการ 
3. เขาใจกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ ์ อนุสนธิเคร่ืองหมายการคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย    การจดทะเบียนหางหุนสวน   การจัดต้ังสถาน
ประกอบการ   การจัดต้ังโรงงาน    กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์   อนุสิทธิ์เคร่ืองหมาย
การคา   และขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานการบัญช ี
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2201 – 2101       การบัญชีตั๋วเงิน             3   (3) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับ ต๋ัวเงิน 
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีวิชาชีพบัญชี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจาย 
3. บันทึกรายการในสมุดเงินสดยอย 
4. จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน  คํานวณวันครบกําหนดใชเงินและ
ดอกเบี้ย  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงิน  สมุดทะเบียนเกี่ยวกับต๋ัวเงิน  การปรับปรุงบัญชีและการปด
บัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยต๋ัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชี  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนต๋ัวเงิน  การ
ขายลดต๋ัวเงิน  และต๋ัวเงินขาดความเชื่อถือ ความหมายและประเภทของเช็ค  การติดตอกับธนาคารและ
รายการที่เกี่ยวกับเช็ค  การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร  ระบบเงินสดยอย
และการทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
 
2201 – 2102      การบัญชีหางหุนสวน             3   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับกิจการ     
หางหุนสวน 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการหางหุนสวน 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน  รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการหางหุนสวน 
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการหางหุนสวน 
3. จัดทํางบการเงินของกิจการหางหุนสวน 
4. ชําระบัญชีของกิจการหางหุนสวน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายของกิจการหางหุนสวน และการจัดต้ังกิจการ และการ
จัดต้ังกิจการ ประเภทของกิจการหางหุนสวนและขอแตกตางที่กําหนดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน  การบันทึกรายการเปดบัญช ี การแบงผลกําไรขาดทุน  การบันทึก
บัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที ่ การทํางบการเงินตามกฎหมาย  ภาษีเงินไดของหางหุนสวน  
การรับหุนสวนใหม  หุนสวนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการ  และการชําระบัญชีหางหุนสวนนิติบุคคล 
 
2201 – 2103      การบัญชีบริษัทจํากัด             3   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัท 
จํากัด  และบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัท
จํากัด (มหาชน) 

2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด  และบริษัทจํากัด  (มหาชน) 
3. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 
4. ชําระบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด  และบริษัทจํากัด  (มหาชน) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 
(มหาชน) พอสังเขป  การจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุน  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการ
จําหนายหุนทุนในราคาตามมูลคา  สูงกวามูลคา  และการจําหนายหุนทุนในราคาตํ่ากวามูลคาของบริษัท
จํากัด (มหาชน) คาใชจายในการจัดต้ังบริษัท  การริบหุน  การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตาม
กฎหมาย  การจัดสรรกาํไร  สํารองตามกฎหมาย  และสํารองอื่น ๆ การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจํากัด  
การเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัทจํากัด  การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การบัญชีขายหุนกูของ
บริษัทจํากัด  (มหาชน) 
 
2201 – 2104      การบัญชีเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ           3   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ   และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี  สําหรับกิจการที่
ดําเนินการเชาซ้ือ   และการขายเงินผอน 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการที่
ดําเนินการเชาซ้ือ  และการขายเงินผอน 

3. มีกิจนิสัย    ความมีวินัย   ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ   ความอดทน  รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อและซื้อขายผอน
ชําระ 

2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ 
3. จัดทํารายงานทางการเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเชาซื้อและการขายเงินผอน  สินคารับแลกเปลี่ยน  การยึดสินคาคืน  
ดอกเบ้ียท่ีคิดในการขายเงินผอน  งบกําไรขาดทุนและงบดุล  การซื้อเงินผอน  ดอกเบี้ยที่คิดในการซื้อเงิน
ผอน 
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2201 – 2105      ระบบบัญชีเดี่ยวและสินคา             3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจและสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสีย   เกี่ยวกับหลักการ   และ
กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีระหวางระบบบัญชีเด่ียวและระบบบัญชีคู และกระบวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคา 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญช ีทั้งในการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน  รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน     มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี    และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปรียบเทียบหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีระหวางระบบบัญชีเด่ียวกับระบบ
บัญชีคูบันทึกรายการบัญชีของกิจการ 

2. คํานวณสินทรัพย  หนี้สิน  สวนของเจาของ  รายไดและคาใชจายตามระบบบัญชีเดี่ยว 
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามระบบบัญชีเด่ียว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน การคํานวณกําไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชี
เด่ียว  การคํานวณยอดซื้อสินคา  การคํานวณยอดขายสินคา  การคํานวณรายไดและคาใชจายตาง ๆ    
อัตรากําไรขั้นตน  การคํานวณโดยใชอัตรากําไรขั้นตน  งบกําไรขาดทุน  ขอบกพรองของระบบบัญชี
เด่ียว ระบบการควบคุมสินคา  โดยการทําบัญชีคุมสินคาตามมาตรฐานการบัญชี   การตรวจนับสินคา
คงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี  การตีราคาสินคาคงเหลือ  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวด  
(Periodic )  และแบบตอเน่ือง  (Perpetual) 
 
2201 – 2106      การบัญชีรวมคาและฝากขาย            3   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่
ดําเนินการรวมคา   และฝากขายสินคา 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของกิจการที่ดําเนินการ
รวมคา  และฝากขายสินคา 
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3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการรวมคาและฝากขาย 
2. บันทึกบัญชีของกิจการรวมคาและฝากขาย 
3. คํานวณกําไรขาดทุนของกิจการรวมคาและฝากขาย 
4. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการรวมคาและฝากขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการรวมคา  โดยวิธีผูรวมคาแตละฝายจดบันทึกรายการ
ทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน  วิธีการบัญชีที่ใชสมุดบัญชีชุดหน่ึงตางหาก  การคํานวณกําไรขาดทุนกอน
การรวมคาสิ้นสุด  การปรับปรุงและการปดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี  และการปดบัญชีเมื่อการรวมคา    
สิ้นสุด การฝากขายสินคา วิธีสงสินคาไปฝากขาย การรับฝากขาย   เงินทดรอง หน้ีสินระหวางผูฝากขาย
กับผูรับฝากขาย งบกําไรขาดทุน งบดุล และการบันทึกบัญช ี
 
2201 – 2107      การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ          3   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการ
ประเภทธุรกจิอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    สําหรับกิจการประเภท
ธุรกจิอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและข้ันตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 
2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต 
3. จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน 
4. เขาใจวิธีการจัดทําและจัดเก็บใบสําคัญ 
5. บันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการซื้อ สินคา      
เพื่อจําหนาย  องคประกอบของตนทุนการผลิต  การรับจายวัตถุดิบ  การทําทะเบียนคาแรงงาน  ภาษีหัก  
ณ ที่จาย  คาใชจายในการผลิต  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต  บัญชีตนทุนการผลิต  การคํานวณ  
ตนทุน  สินคาที่ผลิตสําเร็จ  กระดาษทําการ  รายการปรับปรุงและปดบัญชี  งบตนทุนผลิตและงบการเงิน 
ลักษณะของระบบใบสําคัญ การจัดทําและการจัดเก็บใบสําคัญ  การบันทึกรายการในสมุดบัญช ี
 
2201 – 2108      การบัญชีเกี่ยวกับภาษ ี             3   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษี
เงินไดนิติบุคคล 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
และที่กฎหมายกําหนด 

3. มีกิจนิสัย    ความมีวินัย    ความเปนระเบียบ   ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน  รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี  และมจีรรณยาบรรณ    ในวิชาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  ภาษีมูลคาเพิ่ม
และธุรกิจเฉพาะ 

2. คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
3. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มและบันทึกในสมุดบัญชี 
4. จัดทํารายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย  และรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
5. กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษ ี

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธ ิ ขอแตกตางของกําไร
สุทธิตามบัญชี     กับกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี      รายไดและคาใชจายที่นํามาคํานวณหากําไรสุทธ ิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  การคํานวณการเสียภาษีกําไรสุทธิคร่ึงป  สิ้นปภาษี  การกรอกแบบแสดงการเสีย
ภาษ ีและการบันทึกรายการในสมุดบัญช ีผูมีหนาที่หักภาษ ีณ ที่จาย  การจัดทําใบรับรองการหักภาษี ณ ที่
จาย  เอกสารและการนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ ผูที่ไดรับการ
ยกเวนภาษี  ภาษีซื้อและภาษีขาย  ฐานภาษีและอัตราภาษี  เอกสารใบกํากับภาษี  รูปแบบและการปฏิบัติ
รายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย  รายงานสินคาและวัตถุดิบ  การบันทึกรายการในสมุดบัญช ี
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2201 – 2109      กระบวนการจัดทําบัญช ี           3   (6) 
 
จุดประสงครายวิชา     เพ่ือให 

1. ประมวลความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ  เอกสารการดําเนินงาน  หลักการ  และกระบวนการ
ปฏิบัติงานบัญชี  ของกิจการในประเภทธุรกิจบริการ  ซื้อขายสินคา  และอุตสาหกรรม  ทั้ง
ในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว  หางหุนสวน  และบริษัทจํากัด 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  พรอมสําหรับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบัญช ี

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ    ละเอียดรอบคอบ   ความอดทน  รับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติงาน    มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชีและมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชีและการจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางดาน
บัญชีของกิจการแตละประเภท 

2. จัดทําบัญชีไดเหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ 
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามกฎหมายบัญช ี

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  รูปแบบของธุรกิจ  วงจรการปฏิบัติงานบัญชี  การจดทะเบียนธุรกิจ  
การจัดการเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังและการประกอบธุรกิจ เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่
ใชในการบันทึกบัญช ีการวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร  การจัดทําบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ โดย
ทําเปนกรณีตัวอยาง  การจัดทํางบการเงินตามกฎหมายบัญชี  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภท
ตาง ๆ ตอกรมสรรพากร  การยื่นแบบงบการเงินประจําปตอกระทรวงพาณิชย 
 
2201 – 2110      การบัญชีกับคอมพิวเตอร            3   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. ประมวลความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ  เอกสารทางการคา  หลักการ  กระบวนการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจ  ท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีดวยคอมพิวเตอร  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  พรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญช ี
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3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและกระบวนการจัดทําบัญชีของธุรกิจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางดานบัญชีหรือโปรแกรมตารางงาน 

2. จัดทําบัญชีและออกรายงานทางการเงิน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีหรือ
โปรแกรมตารางงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบันทึกรายการบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในธุรกิจและออก
รายงานทางการเงินของกิจการประเภทซ้ือขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หรือโปรแกรม
ตารางงาน 
 

2201 – 2111      ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา            2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการคํานวณ  และขั้นตอนการยื่นแบบแสดง       
รายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2. มีทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามที่กฎหมายกําหนด 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดรับผิด มีวินัย            
ตรงตอเวลา  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการคํานวณ และขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

2. กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดพึงประเมิน และเงินไดพึงประเมินที่ไดรับการ
ยกเวน  การหักคาใชจาย คาลดหยุน  การคํานวณภาษีในอัตรากาวหนา  และการคํานวณจากรายรับใน
อัตรา  0.005  เครดิตภาษี  เงินปนผล  หรือเงินสวนแบงกําไร  การเสียภาษีของหางหุนสวนสามัญและ
คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
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 ปฏิบัติงานคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จาย 
 

2201 – 2112      การบัญชีสําหรับกิจการพเิศษ            3   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู     ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ     กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภท
สถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร 

2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษ  ลักษณะตาง ๆ  และสามารถประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตประจําวัน 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน  
สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร 

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ  และ
เกษตรกร 

3. จัดทํารายงานทางการเงินของสถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ
และเกษตรกร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษ  เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน  สโมสร   
สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ  และเกษตรกร   
 
2201 – 2113 การบัญชีสินคา            3    (3) 
 

 จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา 
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญช ี ทั้งในการควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี  และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวดและสินคาแบบตอเนื่อง 
3. คํานวณราคาสินคาคงเหลือแตละวิธ ี

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินคา  โดยการทําบัญชีควบคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชี  การตรวจนับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี  การตีราคาสินคาคงเหลือ  การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวด  (Periodic) และแบบตอเน่ือง  (Perpetual) 
 
2201 – 2114 การบัญชีอุตสาหกรรม                        3     (3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี  ของกิจการ
ประเภทธุรกจิอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการประเภท
ธุรกจิอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและข้ันตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 
2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต 
3. จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการซื้อสินคาเพื่อ
จําหนาย  องคประกอบของตนทุนการผลิต  การรับจายวัตถุดิบ   การทําทะเบียนคาแรงงาน    ภาษีหัก  ณ 
ที่จาย    คาใชจายในการผลิต   การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต   บัญชีตนทุนการผลิต     การคํานวณ
ตนทุน   สินคาที่ผลิตสําเร็จ  กระดาษทําการ  รายการปรับปรุงและปดบัญชี  งบตนทุนผลิตและงบการเงิน 
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2201 – 2827       ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญช ี          2    (3) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท  และสํานวนที่ใชในงานบัญช ี
2. มีทักษะการใชภาษาในงานบัญช ี
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานบัญช ี

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบัญชีและคอมพิวเตอร 
2. สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและโตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติ  คําศัพท  สํานวน  ประโยคที่ใชในงานบัญชี  การอานโฆษณารับสมัครงาน  การเขียน
จดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัว  การสัมภาษณงาน  การใชภาษาที่ เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต  และการโตตอบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานการขาย 
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2201 – 2201  การขาย  2                        3    (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเทคนิคการขายพื้นฐาน 
2. มีทักษะในงานอาชีพขาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญและเทคนิคการขาย 
2. วางแผนการเขาพบลูกคาไดอยางเหมาะสม 
3. เสนอขายและสาธิตการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตอบขอโตแยง  ปดการขายได 
5. นําเทคโนโลยีไปใชในการเสนอขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเทคนิคการขาย  การแสวงหาลูกคา  การเตรียมตัวกอน
เขาพบ    การเขาพบ  การเสนอขายและการสาธิต  การเผชิญขอโตแยง  การปดการขาย  การติดตามผล 
การขาย  บริการหลังการขาย  และการใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับงานขาย 
 
2201 – 2202 การขายปลีกและการขายสง 3    (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจหลกัการดําเนินงานกจิการคาสงคาปลกีในรูปแบบรานคา 
2. สามารถประสานแนวคิดเรื่องการคาสง คาปลีก กับการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 
3. มีความรูเรื่องระเบียบวิธีการปฏิบัติคาสง คาปลีก ที่กระทําตามกฎหมาย 
4. มองเห็นแนวทางในการออกไปประกอบอาชีพ ในฐานะพนักงานขายหรือเจาของกิจการ        
ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพคาสงคาปลีก 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดแนวความคิดในการคาสง  คาปลีก  และธุรกิจขนาดยอม 
2. ดําเนินงานกิจการคาสง  คาปลีก  ในรูปแบบรานคา 
3. ปฏิบัติตามวิธีการ  ระเบียบการ  คาสง  คาปลีก  ตามกฎหมาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคาสง คาปลีก และการจัดต้ังและการหาทุนในการ 
ดําเนินงาน ประเภทของรานคาปลีกคาสง ทําเลที่ตั้ง หลักการจัดซื้อสินคา การควบคุมสินคาคงคลังการ          
ต้ังราคาขายปลีกคาสง การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายของรานคาปลีกคาสง การจดทะเบียนการคา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีปาย ตลอดจนการทําบัญชีคาปลีก คาสง 
 
2201 – 2203      การขายตรง                                   3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขายตรง ในรูปแบบตางๆ 
2. มีทักษะ สามารถนําความรูในประกอบอาชีพขายตรงไดอยางมีจรรยาบรรณ 
3. มีคุณธรรม เจตคติท่ีดี ตออาชีพขายตรง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขายตรงในรูปแบบตาง ๆ 
2. แนะนํา  สาธิตสินคาขายตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ประกอบอาชีพการขายตรงดวยเตคติท่ีดีและมีจรรยาบรรณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสภาวะตลาดการขายตรง ความรูเกี่ยวกับการขาย
ตรงและการตลาดทางตรง ประเภทของธุรกิจขายตรง การวางแผนการขาย การเลือกลูกคาเปาหมาย         
วิธีการเสนอขาย เทคนิคการขาย คุณสมบัติของตัวแทนขายตรง การวัดผลการขาย และจรรยาบรรณใน     
วิชาชีพขายตรง 
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2201 – 2204       การดําเนินธุรกิจขนาดยอม                       3  (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ ลักษณะและรูปแบบขององคกรการธุรกิจตางๆ 
2. มีความรูความเขาใจในดารนําข้ันตอนในการจัดต้ังธุรกิจประเภทตางๆ 
3. มีความรูเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ท่ีตองย่ืนขออนุญาต จดทะเบียน 
4. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด  ทําเลที่ตั้ง  แหลงเงินทุนและตลาด
สําหรับธุรกิจขนาดยอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กรอกขอความในคําขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย 
2. เลือกทําเลที่ตั้งธุรกิจขนาดยอมและแหลงเงินทุน 
3. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม 
4. จัดกจิกรรมสวนผสมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจขนาดยอมประเภทตางๆ 
เอกสารตางๆ ที่ตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนตออายุ จดทะเบียนการคา และการพาณิชย ความหมาย        
ของธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด ทําเลที่ต้ังธุรกิจขนาดยอม แหลงเงินทุน และการตลาด สําหรับธุรกิจ 
ขนาดยอม 
 
2201 – 2205       การโฆษณา                          3   (5) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  ความหมาย  และวัตถุประสงคของการโฆษณา 
2. เชื่อมโยงแนวความคิดของการโฆษณาและการขายที่ใชอยูในกิจการธุรกิจตางๆ 
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกสื่อโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมาย 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการโฆษณา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการโฆษณา 
2. เลือกสื่อโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
3. นําเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการจัดทําสือ่โฆษณาอยางมีจรรยาบรรณ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา  

การสื่อความคิดดวยภาพ สื่อการโฆษณา การตกแตงราน การติดตามผลการโฆษณา อาชีพโฆษณา และ
จรรยาบรรณของอาชีพ  และการนําเทคโนโลยีประยกุตใชในการโฆษณา 
 
2201 – 2206       การจัดแสดงสินคา                        3   (6) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญ วิธีการ การจัดแสดงสินคาในราน 
2. สามารถนําความรูไปใชประโยชน ตอชีวิตประจําวัน 
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานเพื่อดึงดูดใจลูกคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดแสดงสินคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดแสดงสินคา 
2. วางแผนและจัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคาอยางประหยัด 
3. จัดแสดงสินคา  ณ  จุดขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดแสดงประเภทของการจัดแสดง 
การวางแผนการจัดแสดงสินคา หลักการจัดแสดงสินคา วัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคา  คาใชจาย  
ประโยชนของการจัดแสดงสินคา  และการติดตามผลของการจัดแสดงสินคา 
 
2201 – 2207      การหาขอมูลทางการตลาด                        3   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของขอมูลทางการตลาด 
2. มีความเขาใจขั้นตอนการจัดหาขอมูลทางการตลาด 
3. มีทักษะในการดําเนินงานหาขอมูลการตลาดอยางงาย 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  มีหลักเกณฑ  ความคิดสรางสรรค 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหาขอมูลทางการตลาด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมาย ความสําคัญของขอมูลทางการตลาด  และปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
2. อธิบายวิธีการหาขอมูลทางการตลาดและการจัดหมวดหมูของขอมูล  เพื่อใชในการตัดสินใจ 
3. สรางแบบสอบถามในการหาขอมูลทางการตลาดประเภทตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของขอมูลทางการตลาด ปจจัยที่มีผลตอ          
การดําเนินงานธุรกิจ ประเภทของขอมูลทางการตลาด แหลงขอมูล ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการหาขอมูลทาง
การตลาด  การจัดหมวดหมูของขอมูล  การนําขอมูลทางการตลาดไปใชในการตัดสินใจ 
 
2201 – 2208      การสงเสริมการขาย            3   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. ความรูความเขาใจ  การสงเสริมการขาย 
2. สามารถเลือกรูปแบบการสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะในกจิกรรมการสงเสริมการขาย 
4. เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการสงเสริมการขาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมาย  ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย 
2. จัดกิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  มุงสูคนกลาง  และมุงสูพนักงานขาย 
3. ดําเนินการวัดผลการสงเสริมการขาย และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและอุปสรรคในการ     
สงเสริมการขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขายวัตถุประสงคของ
การสงเสริมการขาย กิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคการสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย การวัดผลการสงเสริมการขายปญหาและ           
อุปสรรคในการสงเสริมการขาย 
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2201 – 2209      การประกันภยั            3   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัย การขายประกันชีวิต 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการขายประกันภัย สามารถเลือกการประกันภัยไดอยางเหมาะสม ตลอดจน
มีเจตคติท่ีดีตอการประกันภัย 

3. สามารถประเมินคาใชจายในการเอาประกันภัย และเชื่อมโยงแนวความคิดหลักการขาย     
ประกันภัยได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปนมาและจุดประสงคของการประกันภัย 
2. อธิบายประเภทของการประกันภัยและการประกันชีวิตในประเทศไทย 
3. อธิบายข้ันตอน  วิธีการเสนอขายประกันภัยและประกันชีวิต 
4. อธิบายชนิดของกิจการท่ีควรเอาประกัน  วิธีการเลือกบริษัทประกันภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัย ประวัติความเปนมาและ         
จุดประสงคของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวิตในประเทศไทย คุณสมบัติของ
ตัวแทนขายประกันชีวิต วิธีการเสนอขายประกันชีวิต วิธีการในการเอาประกัน ชนิดของกิจการที่ควร                
เอาประกัน  การเลือกบริษัทประกันภัย  การติดตามผลการขายประกันภัย  การศึกษาตัวอยางการขาย          
ประกันภัย 
 
2201 – 2210       ศิลปการขาย              3   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
2. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพขาย 
3. มีทักษะในการเขียนคําพูดขาย  และเสนอขายอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตระหนักและเห็นความสําคัญของศิลปการขาย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายทฤษฎีการขาย  เทคนิคการเสนอขาย 
2. เขียนแผนการขาย  เขียนคําพูดขาย  (Sales  Talk) 
3. เขียนรายงานการขาย  จัดเตรียมเอกสารการขาย 
4. อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับอาชีพขาย และจรรยาบรรณของ
อาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการขาย เทคนิคการเสนอขาย  การเขียนแผนการขาย  การเขียน 
คําพูดขาย (Sales  Talk)  และการเสนอขาย  การเขียนรายงานการขาย  เอกสารการขาย  การพัฒนาตนเอง
ใหเหมาะสมกับอาชีพขาย จรรยาบรรณของอาชีพขาย 
  
2201 – 2211    การจัดจัดหนายสินคาและบริการ            3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจชองทางการจัดจําหนาย 
2. มีทักษะในการกําหนดชองทางการจัดจําหนายของสินคาและบริการ 
3. ตระหนักในความสําคัญ และนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมาย  ความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย และลักษณะของตลาดสินคาและ
ตลาดบริการ 

2. อธิบายชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ 
3. จัดลําดับความสําคัญของตลาดเปาหมาย วิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอมดานการ        
แขงขัน 

4. บอกลักษณะของการขนสงเพื่อการจัดจําหนาย  และขอดีขอเสียของการขนสงประเภทตางๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย ลักษณะของ
ตลาดสินคาและตลาดบริการ ชองทางการจัดจําหนายสินคา ชองทางการจัดจําหนายบริการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณ  สภาพแวดลอมดานการแขงขัน  ลักษณะของ
การขนสงเพ่ือการจัดจําหนาย  ขอดีขอเสียของการขนสงประเภทตาง ๆ 
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2201 – 2212      การบริหารเวลา            3   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการบริหารเวลา 
2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารเวลา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกทฤษฎีการบริหารเวลา 
2. วางแผนการบริหารเวลาของตนเอง และของทีมงาน 
3. บอกกลยุทธการบริหารเวลาและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบริหารเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิทฤษฎีการบริหารเวลา การวางแผนการบริหารเวลา การสรางทักษะ การบริหาร
เวลาของตนเอง การบริหารเวลางานขาย การบริหารเวลาเปนทีมงาน กลยุทธการบริหารเวลา การนํา
เทคโนโลยมีาใชในการบริหารเวลา 
 
2201 – 2213       การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น                    2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เห็นความสําคัญผลิตภัณฑของทองถิ่น 
2. สามารถวางแผนการตลาด 
3. เห็นแนวทางและสงเสริมเขาสูอาชีพธุรกิจขนาดยอม 
4. ตระหนักถึงคุณคาสิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑของแตละทองถิ่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สํารวจผลิตภัณฑหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลในแตละทองถิ่นของประเทศ 
2. บอกวิธีการติดตอขอเปนตัวแทนจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
3. วางแผนดําเนินการหาตลาดกลุมเปาหมาย และกําหนดกลยุทธทางการตลาด  ตลอดจนการ
ฝกอบรมพนักงานขาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและสํารวจหน่ึงผลิตภัณฑ  หน่ึงตําบล  ในแตละจังหวัด  ในแตละภาค  ที่มีโอกาสทาง
ตลาดจํานวน  50  ผลิตภัณฑ  คัดเลือกใหเหลือ  20  ผลิตภัณฑ  ติดตอขอเปนตัวแทนจําหนายในประเทศ
และตางประเทศ  ศึกษาตลาดกลุมเปาหมาย  การออกแบบผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ  ระบบการจัดจําหนาย  
คลัง     สินคา  การจัดสง  ขนสง  การบริหารการขาย  การบริหารชองทางการจําหนาย  เงินทุน  แผนธุรกิจ  
แผนการตลาด  แผนการขาย  การฝกอบรมพนักงานขาย 
 
2201 – 2214       การจัดซื้อเบื้องตน                    2   (3) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูหลักการจัดซื้อสินคา 
2. มีความเขาใจข้ันตอนการจัดซ้ือ  และกฎระเบียบการจัดซื้อ 
3. มีทักษะการจัดการเอกสารและการควบคุมสินคาคงคลัง 
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการจัดลําดับข้ันตอนการจัดซ้ือสินคา  กฎระเบียบ  และหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อ 
2. บอกวิธีปฏิบัติการควบคุมสินคาคงคลัง  การจัดการเงินทุนและการจัดทําสัญญาการจัดซ้ือ 
3. เลือกเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดซื้อ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการจัดซื้อสินคา  ข้ันตอนการจัดซื้อ  กฎระเบียบการจัดซื้อ  หนวยงานจัดซื้อ  
การดําเนินงานจัดซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การจัดการเงินทุนการจัดซื้อ  การจัดทําสัญญาการ          
จัดซื้อ  และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
 
2201 – 2215       การบรรจภุณัฑ            2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. รูหลักการและวิธีการออกแบบ  เขียนแบบของบรรจุภัณฑ 
2. สามารถเลือกใชวัสดุทําภาชนะบรรจุไดเหมาะสม 
3. รูกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 
4. สามารถปฏิบัติสรางหุนจําลอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ  ของที่ระลึก 
2. จําแนกชนิด  คุณสมบัติของวัสดุ  ความปลอดภัยและประหยัดในการผลิต 
3. บอกวิธีการบรรจุ  การขนสง  การจัดจําหนายและการอุปโภคบริโภค 
4. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ  และปฏิบัติการสรางหุนจําลอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและหนาที่ของบรรจุภัณฑ  หลักและวิธีการออกแบบ             
บรรจุภัณฑ  ของที่ระลึก  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ  ความปลอดภัย  และประหยัดในการผลิต               
การบรรจุ  การขนสง การจัดจําหนาย  และการอุปโภคบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ   
ปฏิบัติการสรางหุนจําลอง 
 
2201 – 2216      การใชยานพาหนะเพื่อการจัดสงสินคา          2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เขาใจเคร่ืองหมายจราจร  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของการขับรถ 
2. เขาใจข้ันตอนการปฏิบัติในการขับรถ 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมในการขับรถอยางเครงครัด 
4. สามารถวางแผนการจัดสงสินคา และบริการตรงตามเวลาที่กําหนดและสินคาอยูในสภาพ
สมบูรณ 

5. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ  การมีวินัย  การมีจิตสํานึกในการใชรถใชถนนรวมกัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตขับรถ  และข้ันตอนการขอใบอนุญาตขับรถทุกชนิด 
2. ฝกทักษะการขับขี่ยานพาหนะในสภาวการณตาง ๆ 
3. บอกขอควรปฏิบัติเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ  ฯลฯ 
4. บอกอํานาจของเจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
5. บอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของผูจะขอใบอนุญาตขับรถ ชนิดของใบอนุญาตขับรถ  
การเรียนขับรถและการฝกหัดขับ  ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถ  การตรวจสอบรถกอนออก เดินทาง  
การบํารุงรักษาเครื่องยนตและการตรวจเช็คประจําวัน  วิธีขับรถใหประหยัดนํ้ามัน  ขอควรทราบในขณะ
ขับรถ  การขับรถในสภาวการณตาง ๆ  ขอควรปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน  ขอแนะนําเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
เข็มขัดนิรภัย   นํ้าหนักรถบรรทุก    ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก      อํานาจของเจาพนักงาน
เคร่ืองหมายควบคุมการจราจร  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ วางแผน       
จัดสงสินคา / บริการ ตรงตามเวลาท่ีกําหนด  และสินคาอยูในสภาพสมบูรณ 
 
2201– 2217 หลักการสหกรณเบ้ืองตน            2   (3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการของสหกรณ 
2. รูข้ันตอนและวิธีการของสหกรณ 
3. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญ  และมีทัศนคติที่ดีตอระบบสหกรณ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสรางของสหกรณ  และการจัดตั้งสหกรณ 
2. ปฏิบัติงานของสหกรณไดถูกตองตามหลักการ 
3. อธิบายกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติสหกรณ  หลักการสหกรณ  โครงสรางของสหกรณ  บทบาท
และความสําคัญกับการแกไขปญหาในระดับทองถิ่น  การจัดต้ังสหกรณ  การดําเนินงานของสหกรณ     
การระดมทุนในสหกรณ   กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ  ปญหาและอุปสรรคของสหกรณในประเทศ
ไทย 
 
2201 – 2814       ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย           2   (3) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชสําหรับพนักงานขาย 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
2. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การตอรองราคา การแนะนํา
และสาธิตการใชสินคา  การรับคืนและเปลี่ยนสินคา  การกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานการเลขานุการ 
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2201 – 2301       การเลขานุการ                      2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจวิชาชีพเลขานุการ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ 
3. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานวิชาชีพเลขานุการ 
2. เตรียมการเดินทางใหนายจาง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของผูประกอบวิชาชีพเลขานุการ จรรยาบรรณเลขานุการ        
กิจนิสัยในการทํางาน   การสรางมนุษยสัมพันธ    งานบริการ   บุคลิกภาพ    การใชบริการติดตอสื่อสาร   
การตอนรับ การนัดหมาย การเตรียมการเดินทาง 
 
2201 – 2302      เทคนิคการเปนเลขานุการ                         2   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน 
2. สามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ 
3. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานดานการติดตอส่ือสาร   
2. บริหารเวลาในการปฏิบัติงาน 
3. เขียนขาวเพ่ือรายงานผล 
4. ใชหนังสืออุเทศในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร การใชโทรศัพท การบริหารเวลา การเขียนขาว       
การเขียนรายงานและการใชหนังสืออุเทศ 
 
2201 – 2303       งานสํานักงาน                                  2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
3. นําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
4. มีเจตคติที่ดีในงานสํานักงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะงานสํานักงานเบื้องตน 
2. เลือกวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  และการบํารุงรักษา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสํานักงาน บุคลากร หนาที่และความรับผิดชอบการจัด
สํานักงาน วัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและการบํารุงรักษา 
 
2201 – 2304       การจัดเก็บเอกสาร                          2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานจัดเก็บเอกสาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกระบบการจัดเก็บเอกสาร 
2. เก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร    คุณสมบัติผูจัดเก็บ   วัสดุอุปกรณ  การจัดดัชนี  ระบบ

การจัดเก็บ การจําแนกเอกสาร การยืม การคน การโอน และการทําลายเอกสาร 
 
2201 – 2305      งานสารบรรณ             2   (2) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกระเบียบงานสารบรรณ 
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ-สงเอกสาร  การลงทะเบียน  การแยกประเภท 
การสรุปขอมูล การรางจดหมาย รูปแบบการพิมพ การจัดเก็บ การใหบริการขอมูล  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ
เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการขอมูลขาวสาร 
 
2201 – 2306       การใชเครื่องใชสํานักงาน            2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษา        
เคร่ืองใชสํานักงาน  การฝกปฏิบัติใชเคร่ืองใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
 
2201 – 2307      ชวเลขไทยเบื้องตน                      2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเบ้ืองตนในการเขียนชวเลขไทยเบ้ืองตน 
2. มีทักษะในการเขียนอานชวเลขไทย 
3. นําความรูทักษะชวเลขไทยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอชวเลขไทย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนและอานชวเลขไทยเบื้องตน 
2. ประยุกตใชชวเลขไทยในการปฏิบัติงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ    ความสําคัญของชวเลขไทย   การเขียนพยัญชนะ   สระ  คํายอ   
คําวล ี    คําพิเศษ   อานเขียนชวเลขไทย     พัฒนาทักษะในการเขียนชวเลขไทย  ไมต่ํากวานาทีละ 50 คํา 
 
2201 – 2308       พิมพดีดประยุกต                       3   (5) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในรูปแบบของการพิมพงานขั้นผลิต 
2. สามารถพัฒนาทักษะในการพิมพงานขั้นผลิตทุก 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานพิมพดีด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายรูปแบบของการพิมพดีดขั้นผลิต 
2. พิมพงานขั้นผลิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพเพื่อความรวดเร็ว แมนยําในระดับมาตรฐาน
ทั้งพิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษ พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
 
2201 – 2309      พิมพดีดขั้นผลิต             2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการพิมพงานขั้นผลิต 
2. มีทักษะในการผลิตและสรางสรรคงานไดตามมาตรฐาน 
3. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบชิ้นงานพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ผลิตชิ้นงานและพิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคนิคเพิ่มพูนทักษะในการพิมพขอความจับเวลาและงานขั้นผลิต 
รูปแบบตางๆ ในระดับที่สูงกวามาตรฐานดวยเคร่ืองพิมพดีดธรรมดาและไฟฟาหรือคอมพิวเตอร ทั้ง 
พิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษ 
 

2201 – 2310       การบันทึกและถอดขอความ                         2   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ 
3. สามารถดูแลรักษาเครื่องบันทึกและถอดขอความ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องบันทึกและถอดขอความ 
2. ปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเคร่ืองบันทึกและถอดขอความ วิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองบันทึกและ
ถอดขอความ  การบันทึกและถอดขอความ  การคํานวณคํา การจัดรูปแบบการพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีดหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2311     การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ          2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานเปนกลุม 
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงาน 
3. นําความรูในทองถิ่นมาประยุกตใชในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเลขานุการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนสูงานอาชีพเลขานุการ 
2. ปฏิบัติงานจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมตนสูอาชีพเลขานุการ การฝกพูด การแตงกาย มารยาทสังคม  
การประสานงานกิจกรรม  ฝกปฏิบัติงานจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 
 
2201 – 2312      การจัดประชุมสัมมนา                          2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการจัดประชุมสัมมนา 
2. นําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา 
2. จัดการประชุมสัมมนา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา   ขั้นตอน  รูปแบบ  เอกสาร  สถานที่ วัสดุ
อุปกรณในการประชุม 
 
2201 – 2313       การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ          3   (5) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ เก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. ปฏิบัติงานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปแตละประเภทในงานพิมพ งานจัดรูปแบบ
เอกสาร การนําเสนอขอมูล ในงานเลขานุการ 
 
2201 – 2314      ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ                     2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ ในระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 
2. สามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพือ่การปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายถึงความสําคัญของการนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
2. ใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในงานติดตอสื่อสาร งานจัดเก็บเอกสาร          
งานสืบคนขอมูล  งานวางแผน  งานนัดหมาย  งานจัดประชุมสัมมนา  การนําเสนอขอมูล  การใช
อินเตอรเน็ต 
 
2201 – 2315 ชวเลขไทยประยุกต            2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการเขียนชวเลขไทยประยุกต 
2. พัฒนาทักษะในการเขียน   อานชวเลขไทย 
3. สามารถถอดขอความชวเลขไทยประเภทงานผลิต 
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. พัฒนาทักษะในการเขียนและอานชวเลขไทย 
2. ถอดขอความชวเลขดวยลายมือและเคร่ืองพิมพดีดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการเขียนชวเลขไทยไมต่ํากวานาทีละ 60 คํา พัฒนาทักษะถอด
ขอความประเภทงานผลิตแบบตาง  ๆ   ดวยลายมือ   เคร่ืองพิมพดีดธรรมดา  เคร่ืองพิมพดีดไฟฟาหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ          2    (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ประยุกตความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. ปองกันและดูแลสุขอนามัยของรางกาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพ แบบของบุคลิกภาพ สุขอนามัย ศิลป
การแตงกาย    กิริยาทาทาง  การฝกใหเกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท   
 
2201 – 2816       ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ           2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรุปสาระสําคัญจากสื่อประเภทตาง ๆ  
2. เขียนบันทึกและโตตอบจดหมาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชสํานวนที่ใชในสํานักงาน  การใหขอมูลจากสัญลักษณ  กราฟ  แผนภูม ิ 
ตาราง  การปฏิบัติตามคําแนะนําและคูมือเกี่ยวกับอุปกรณ  เทคโนโลยีสํานักงาน  บันทึกคําชี้แจง  คําสั่ง  
โตตอบจดหมายทางธุรกิจ  จับใจความสําคัญจากสื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเรื่องที่ฟง 
 
2201 – 2817      สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ                2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชสนทนาในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณการปฏิบัติงานเลขานุการ 
2. ใหบริการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลของบริษัท  การนัดหมาย  การยกเลิกการนัดหมาย     
การพดูโทรศัพท  การรายงานขอมูลขาวสาร  การติดตอส่ือสารกับผูรวมงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน           2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูหลักการและพ้ืนฐานเก่ียวกับองคประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. รูความหมาย หนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องตน 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมยูทิลิตี้ได 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายองคประกอบและระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความหมาย  ความสําคัญของการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติการใชคําสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
4. ปฏิบัติการใชโปรแกรมยูทิลิตี ้

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเคร่ืองคอมคอมพิวเตอร หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สื่อบันทึกขอมูล ความหมายและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภท
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมยูทิลิตี้ 
 
2201 – 2402  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร               2   (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูหลักการเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเสนตรงและทฤษฎี
เมทริกซ 

2. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. คํานวณเลขฐาน  พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเสนตรง  ทฤษฎีเมทริกซได 
2. อธิบายความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรคอมพิวเตอรกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตเสนตรงและทฤษฎีเมตริกซ
คอมพิวเตอรกับเลขฐาน ตรรกะกับคอมพิวเตอร และหลักการคํานวณของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร           2   (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจบทบาท ความสําคัญของอาชีพคอมพิวเตอร 
2. ตระหนักถึงคุณคาของนักคอมพิวเตอร 
3. เสริมสรางบุคลิกภาพและสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที ่
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ตออาชีพคอมพิวเตอร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายบทบาท  ความสําคัญ  และคณุคาของอาชีพทางคอมพิวเตอร 
2. กําหนดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานคอมพิวเตอรได 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค ในอาชีพ
คอมพิวเตอร   บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที ่เจตคติท่ีดีในงานอาชีพคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน           2   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. รูความหมายและความสําคัญของโปรแกรมตารางงาน 
2. มีทักษะในการปอนขอมูล จัดรูปแบบการแสดงผลขอมูล และจัดเก็บขอมูล 
3. รูหลักเกณฑในการนําขอมูลมาทําการแกไข ปรับปรุงได 
4. มีทักษะในการสรางสูตรและฟงกชันในการคํานวณ 
5. เขาใจกระบวนการนําขอมูลมาทําการคํานวณตลอดจนทํารายงานในรูปของแผนภูมิชนิด
ตางๆ 

6. รูหลักการนําขอมูลในแฟมขอมูลออกทางเครื่องพิมพ 
7. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หนาที ่ และสวนประกอบของโปรแกรมตาราง 
2. ปฏิบัติการปอนและจัดรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
3. ทําการแสดงผลขอมูลออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ  (Printer)   
4. จัดเก็บและเรียกขอมูลมาใชงาน 
5. สรางสูตรและฟงกชั่นสําเร็จรูปทางสถิติอยางงายเพื่อใชในการคํานวณ 
6. จัดทํารายงานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่ิมตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตาราง
งาน การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชันในการคํานวณ การปรับแกขอมูล 
การจัดการจัดการฐานขอมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบขอความและแผนภูมิ การวิเคราะห
ขอมูล สรางตารางสรุปสาระสําคัญ (Pivot Table) การสรางแมโครเบ้ืองตน 
 
2201 – 2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล           2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูความหมายและความสําคัญของฐานขอมูล 
2. เขาใจลักษณะการจัดเก็บขอมูลเชิงสัมพันธ 
3. เขาใจประเภทของโปรแกรมฐานขอมูล 
4. มีทักษะในการทํางานโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หนาที ่ และสวนประกอบของโปรแกรมฐานขอมูล 
2. ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลในการเก็บ  คน  จัดการขอมูล 
3. ใชคําส่ังในโปรแกรมฐานขอมูลเพ่ือสรางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของฐานขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐาน  
ขอมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บขอมูลดวยตารางขอมูล การปอนและแกไขตารางขอมูล    
การคนหาขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางแฟมขอมูล การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูล    
การสราง  รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบ้ืองตน 
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2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล                         2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล 
2. รูหลักการ วิธีการนําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมการนําเสนอ 
3. มีทักษะการใชโปรแกรมการนําเสนอ 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ด ี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลในงานธุรกิจ 
2. อธิบายความหมาย  หนาที ่ และสวนประกอบของโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบ
งานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูล 
 
2201 – 2407 โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต                       1   (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคํากับงานตาง ๆ 
2. ตระหนักถงึการใชโปรแกรมประมวลผลคาํประยกุต 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทตาง ๆ 
2. ประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคําในการผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกขอความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการ
พิมพเอกสารตามรูปแบบ การพิมพตาราง การพิมพนามบัตร แผนพับ แผนโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจา  
หนาซอง บัตรอวยพร แบบฟอรม 
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2201 – 2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ                        2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักประเภทของสื่อสิ่งพิมพ 
2. เขาใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
3. มีทักษะในการออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  ประเภท  และกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
2. ออกแบบและจัดหนาส่ือส่ิงพิมพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ 
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพแบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใชตัวอักษร การเลือกส ี
ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ  การผลิตและจัดหนาสิ่งพิมพ ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
2201 – 2409 การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส                     2   (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูความหมายของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2. รูลําดับขั้นตอนของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3. รูหลักการควบคุมการประมวลผลขอมูล 
4. นําความรูตางๆ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลไปใชในงาน 
5. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2. อธิบายขั้นตอนการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3. อธิบายคุณลักษณะของแฟมขอมูลประเภทตาง ๆ 
4. อธิบายลักษณะของการประมวลผลขอมูล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําจํากัดความตางๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล วิวัฒนาการของ
การเก็บรวบรวมขอมูล ความตองการขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรธุรกิจ ทางเดินของขอมูล ลําดับ
การประมวลผลขอมูล วิธีการตางๆ ในการประมวลผลขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการประมวลผลขอมูล การ
ปรับระบบขอมูลใหทันสมัย การจัดกลุม การเรียงลําดับ การผสม การคํานวณ การเก็บ การคนหาขอมูล 
การนําผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลไปใชในงาน 
 
2201 – 2410 หลักการเขียนโปรแกรม                        2    (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะในการวิเคราะหขั้นตอนวิธ ี(Algorithm) เพื่อแกปญหาอยางงาย 
2. รูข้ันตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา 
3. มีทักษะในการเขียนผังงาน (Flowchart)  
4. มีทักษะในการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) จากผังงาน 
5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 
6. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย และความสาํคัญของหลกัการเขียนโปรแกรม 
2. วิเคราะหข้ันตอน  วิธีการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 
3. ประยุกตใชผังงานและรหัสเทียมชวยการเขียนโปรแกรม 
4. ออกแบบโปรแกรมขนาดเล็ก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะหปญหา เขียนโปรแกรม กระบวนการ
ทํางานในหนวยความจําของคอมพิวเตอร ตรรกะกับเซต ตรรกะกับการแกโจทยปญหาดวยคอมพิวเตอร            
การเขียน ผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 
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2201 – 2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด                       2  (4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงข้ันตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอยางงาย 
2. เขาใจคําสั่ง โครงสรางและหลกัไวยกรณของภาษา 
3. สามารถสังเคราะหคําสั่งในโปรแกรมภาษา ใหออกมาเปนโปรแกรมที่ตองการไดอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ถูกตอง 

4. สามารถเขียนโปรแกรมใหมีผลลัพธออกมาทั้งเชิงขอความและเชิงกราฟกส 
5. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 
6. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงข้ันตอนวิธีดวยคอมพิวเตอร 
2. เรียบเรียงคําสั่งในภาษาโปรแกรมใหเปนภาษาที่ใชงานไดตามความตองการ 
3. เขียนโปรแกรมเชิงขอความและเชิงกราฟกส 
4. เขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
ใหเลือกเรียนได 1 ภาษา จากภาษาตอไปนี ้

1. ภาษาซ ี
2. ภาษาปาสคาล 
3. ภาษาเบสิก 
4. ภาษาตามความตองการขององคกร 
 

โดยใหครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้ 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอน วิธีการแกปญหา การออกแบบโครงสราง และ     
รูปแบบของโปรแกรมใหสนองตอบตอการแกปญหา โครงสรางและหลักไวยกรณของภาษา การเลือกใช
คําสั่งใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาแบบลําดับ แบบเลือกและแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมใหได      
ผลลัพธแบบขอความและกราฟก การสรางและการประมวลผลแฟมขอมูลชนิดลําดับและชนิดสุม 
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2201 – 2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI                     2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจคําสั่ง โครงสรางและหลกัไวยกรณของภาษา 
2. วิเคราะหการแกปญหาเชิงข้ันตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอยางงาย 
3. สามารถสังเคราะหคําสั่งในโปรแกรมภาษา ใหออกมาเปนโปรแกรมที่ตองการอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ถูกตอง 

4. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงข้ันตอนวิธีดวยคอมพิวเตอร 
2. ทําการสังเคราะหเคร่ืองมือและคําสั่งในภาษาโปรแกรมใหเปนภาษาที่ใชงานไดตามความ
ตองการ 

3. เขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ใหเลือกเรียนโปรแกรมภาษาแบบ GUI  ตามความตองการ โดยครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี ้
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกบัการวิเคราะหข้ันตอนวิธีในการแกไขปญหา การออกแบบ   สวนแสดงผล
และการติดตอกับผูใช การใชเคร่ืองมือในโปรแกรม โครงสรางและไวยกรณของการเขียนคําสั่ง               
การสังเคราะหเคร่ืองมือและส่ังใหเปนโปรแกรมท่ีตองการ การสรางโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 
 
2201 – 2413 การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ                       2   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูล สําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติเบื้องตน 
2. สามารถบันทึกและแกไขขอมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไวแลว เขาสูระบบคอมพิวเตอร 
3. สามารถใชคําสั่งในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอมูลสถิติพื้นฐาน 
4. สามารถออกรายงานการประมวลผลขอมูลสถิติ ทั้งในรูปแบบขอความและแผนภูม ิ
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมขอมูลสําหรับการประมวลผลเชิงสถิต ิ
2. ประยกุตใชโปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา 
3. จัดทํารายงาน (Report)  ขอมูลทางสถิติแบบขอความและแบบแผนภูม ิ

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณคาสถิติเชิงพรรณาเบื้องตน กระบวนการรวบรวมขอมูล       
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร การ
บันทึกและแกไขขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใชคําสั่งประมวลผล
ขอมูล ใหไดคาสถิติที่ตองการ การออกรายงานสถิติเชิงขอความและแผนภูม ิ
 
2201 – 2414 การสรางเว็บเพจ                       2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บเพจเบ้ืองตน 
2. เขาใจโครงสรางและไวยกรณของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใชเคร่ืองมือ
การสรางเว็บเพจ 

3. สามารถออกแบบและกําหนดสวนประกอบท่ีจําเปนของเว็บเพจไดถูกตองและเหมาะสม 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บเพจ 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายและโครงสรางไวยากรณของการเขียนเว็บเพจ 
2. ออกแบบสวนประกอบของเว็บเพจ 
3. สรางสรรคเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 
ใหเลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเคร่ืองมือ 1 ภาษา ตอไปน้ี 
 

1. ภาษา HTML 
2. ภาษา XML 
3. ภาษา JAVA 
4. ภาษา PHP 
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5. โปรแกรมชวยสรางเว็บเพจสําเร็จรูปตามความตองการขององคกร 
 
โดยใหครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ  เว็บเพ
จเบื้องตน การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป การทดสอบการทํางานของเว็บ
เพจ การ Upload เว็บเพจ 
 
2201 – 2415 ระบบเครือขายเบื้องตน                         2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจระบบเครือขายและสามารถประยุกตใชงานได 
2. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท  และการทํางานของระบบเครือขาย 
2. ใชระบบเครือขายในการคนหาขอมูล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือขาย ประเภทของเครือขาย มาตรฐานการ
เชื่อมตอระบบเครือขาย ปฏิบัติการเชื่อมตอระบบเครือขาย การใชระบบปฏิบัติการบนเครือขาย 
ปฏิบัติการรับสงขอมูลบนเครือขาย การบริหารดูแลระบบเครือขาย ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
2201 – 2416 ฮารดแวรและยูทิลิตี้เบื้องตน                        2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูสวนประกอบของฮารดแวรคอมพิวเตอร 
2. สามารถเลือกสวนประกอบท่ีเหมาะสมในการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 
3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตได 
4. สามารถใชโปรแกรมยูทิลิต้ีเพ่ือแกปญหาในเคร่ืองคอมพิวเตอรได 
5. สามารถบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรได 
6. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายการทํางานของสวนประกอบในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. จัดเตรียมอุปกรณในการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 
3. ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต 
5. แกปญหาการทํางานของคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมยูทิลิต้ี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร การเลือก     
สวนประกอบ การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร การติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต การแกปญหาดวยโปรแกรมยูทิลิต้ี การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร                        3   (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูวิธีทําธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก 
2. สรางสรรคงานอาชีพทางคอมพิวเตอร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพดานคอมพิวเตอร รูวิธีทําธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร 
ขนาดเลก็โดยบรูณาการจากความรูที่ไดศึกษามา เชน งานผลิตเอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร  งานดูแลระบบ 
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2201 – 2418 เทคโนโลยีสํานักงาน                       2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจรูปแบบและบทบาทที่เปลี่ยนไปบนสํานักงานสมัยใหม 
2. เขาใจระบบการปฏิบัติงานในสํานักงานสมัยใหม 
3. เขาใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในสํานักงาน 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  บทบาทของเทคโนโลยีที่มีตอสํานักงานสมัยใหม 
2. ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสาํนักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกบัรูปแบบสํานักงานสมัยใหม บทบาทของสํานักงาน วงจรการ  ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานสมัยใหม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน ปฏิบัติงานการใชเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับงานสํานักงานในการรับ-สงขอมูล การจัดเก็บขอมูลระบบดิจิตอล การประมวลผลขอมูล 
 
2201 – 2419 การใชโปรแกรมกราฟกส                          2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอรกราฟกส 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชโปรแกรมกราฟกส 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  หลักการทํางาน  และการแสดงผลของคอมพิวเตอรกราฟกส 
2. ประยุกตใชโปรแกรมในงานคอมพิวเตอรกราฟกส 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟกส  หลักการของกราฟกสแบบ  Vector  และ  
Raster  ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟกส  ความแตกตาง  ของกราฟกสแบบ  2  มิติ  การใช
โปรแกรมสรางภาพกราฟกสแบบ  Vector  และ  Raster 
 
2201 – 2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร                  2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพ่ืองานคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชคําสั่งและปฏิบัติงานการใชโปรแกรมที่เปนภาษาอังกฤษ 
2. โตตอบไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส  (E – mail) 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาที่ใชกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาที่เกี่ยวของกับคําสั่ง  โปรแกรม  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  การโตตอบไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานธุรกิจคาปลีก 
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2201 – 4501  ธุรกิจคาปลีก  1                        *   (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูความหมายและความสําคัญของธุรกิจคาปลีก 
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
3. เขาใจการจัดการเอกสารของธุรกจิคาปลีก 
4. มีทักษะและประสบการณจากการดําเนินธุรกิจคาปลีก 
5. มีทัศนคติที่ดีตอธุรกิจคาปลีก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
2. จําแนกประเภทและโครงสรางธุรกิจคาปลีก 
3. เขียนเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกบัความหมายและความสาํคัญของการคาปลกี ประวัติของธุรกจิการคาปลกี 

ประเภทของธุรกิจคาปลีก โครงสรางของธุรกจิคาปลีก บทบาทและการดําเนินงาน ความปลอดภัย   และ
สุขอนามัยภายในราน  การจัดการเอกสารภายในราน  การสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 

2201 – 4502 ธุรกิจคาปลีก  2                           *   (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูวิธีการตอนรับละใหบริการลูกคา 
2. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอนรับและการใหบริการลูกคา 
3. มีทักษะในการตอนรับและใหบริการลกูคา 
4. มีกิจนิสัยที่ดีตอธุรกิจคาปลีก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการตอนรับลูกคาในรานคาปลีก 
2. ใหบริการลูกคาในรานคาปลีก   
3. ตอนรับและใหบริการลกูคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนรับและการใหบริการลูกคา การใหคําแนะนําลูกคา ขั้นตอน         

การขายสินคาและบริการ  เอกสารเกี่ยวกับการขาย 
 

2201 – 4503 ธุรกิจคาปลีก  3                           *  (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูวิธีการใหบริการลูกคา 
2. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา 
3. มีทักษะในการใหบริการลูกคา 
4. มีกิจนิสัยที่ดีตอการใหบริการในรานคาปลีก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกเทคนิคการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
2. บอกวิธีการรับขอรองเรียนและวิธีการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและบํารุงรักษาอุปกรณการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา เทคนิคการสรางความพงพอใจ และการดูแล       
เอาใจใสลูกคา การใหความชวยเหลือ การรับขอรองเรียนและแกไขปญหาใหกับลูกคา การดูแลรักษา
สภาพแวดลอม การบํารุงรักษาอุปกรณการขาย 
 

2201 – 4504 ธุรกิจคาปลีก  4                          *  (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการสินคา 
2. เห็นความสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการสินคา 
3. มีทักษะในการจัดการสินคา 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมใหเปนผูรักในงานอาชีพธุรกิจคาปลีก 

 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

103

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการเกี่ยวกับการจัดการสินคาในรานคาปลีก 
2. จําแนกประเภทและชนิดสินคาในรานคาปลีก 
3. ตรวจสอบคุณภาพสินคาภายในรานคาปลีก 
4. จัดเก็บสินคาภายในรานคาปลีก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกบัการจัดการสนิคา ประเภทและชนิดของสินคาในรานคาปลีก  การสาํรวจ
ความตองการ การกําหนดความตองการ การสั่งซื้อสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา การจัดเก็บสินคา
ภายในราน 
 
2201 – 4505 ธุรกิจคาปลีก  5                         *  (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดเรียงสินคา 
2. เขาใจการเลือกวิธีการสงเสริมการขาย 
3. มีทักษะในการจัดเรียงสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินการธุรกิจคาปลีก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการจัดเรียงสินคาภายในรานคาปลีก 
2. วางแผนสงเสริมการขายในรานคาปลีก 
3. จัดทําการสงเสริมการขายในรานคาปลีก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเรียงสินคาและสงเสริมการขาย การจัดเตรียมสถานที่ การ
จัดเตรียมอุปกรณ การจัดเตรียมสินคา การวางแผนการจัดเรียงสินคา การสงเสริมการขายในรานคาปลีก 
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2201 – 4506 ธุรกิจคาปลีก  6                      *  (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการสูญเสียสินคา 
2. เห็นความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคา 
3. พิจารณาเลือกวิธีการปองกันการสูญเสียสินคา 
4. มีทักษะในการเลือกใชวิธีการปองกันการสูญเสีย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา 
2. ตรวจสอบเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา 
3. ปองกันการสูญเสียสินคาภายในรานคาปลีก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา ลักษณะของการสูญเสียจากตัวสินคา   
และการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบสาเหตุของการสูญเสีย วิธีการปองกันการสูญเสีย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
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2201 – 2601  จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล             2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจดานจิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ตระหนักเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพและการปรับตัวใหเหมาะสม 
3. ตระหนักถึงการนําจิตวิทยามาใชในธุรกิจสถานพยาบาล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น 
2. วิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอบุคคลอ่ืน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย               
สติปญญา  อารมณ  และสังคมของมนุษย บุคลกิภาพและการปรับตัว  การประยุกตจิตวิทยาในงานบริการ
ธุรกิจสถานพยาบาล 
 
2201 – 2602 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย           2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจโครงสรางของรางกายมนุษย 
2. มีความเขาใจการทํางานของอวัยวะของรางกาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการแพรระบาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจโครงสรางและระบบการทํางานของรางกายมนุษย 
2. ปองกันดูแลดานสุขภาพสวนบุคคล 
3. วิเคราะหการแพรระบายของโรค 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง  ลักษณะ  หนาที่ของรางกายในระบบตางๆ  ของรางกาย  
การปองกันโรคเบ้ืองตน  การติดเช้ือ  การทําลายเช้ือโรค 
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2201 – 2603 การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน           3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติการบริการขั้นพื้นฐาน 
2. มีทักษะการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ  เครื่องใชในการปฐมพยาบาล 
3. มีทักษะการบันทึกสัญญาณชีพ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของงานบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. ปฏิบัติการวางแผน และการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใชทางการแพทย 
3. บันทึกการวัดสัญญาณชีพ 
4. มีทัศนคติที่ดีตองานบริการสถานพยาบาล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติการดูแลรักษาความสะอาดรางกาย  การบริการ
ขั้นพื้นฐาน  การเคลื่อนยายผูปวย  การวัดสัญญาณชีพ  การจัดเตรียมอุปกรณและหองพักผูปวย  การเก็บ
รักษาอุปกรณเคร่ืองใชในการพยาบาล  การใชยาและการทําแผล  จรรยาบรรณสําหรับผูใหบริการ       
สถานพยาบาล 
 
2201 – 2604 งานประชาสัมพันธสวนหนา             2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในงานประชาสัมพันธ 
2. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของงานประชาสัมพันธ 
3. รูวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธสถานพยาบาล 
4. มีทักษะความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกลักษณะงานประชาสัมพันธ 
2. ปฏิบัติงานหนาที่ประชาสัมพันธของงานสวนหนาสถานพยาบาล 
3. มีกิจนิสัยที่ดีตองานประชาสัมพันธสวนหนา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน  การตอนรับ  การ
ติดตอส่ือสาร  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกันภัย  และสวัสดิการสังคม 
 
2201 – 2605 การดูแลผูสูงอายุ              3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจสรีระรางกายของผูสูงอาย ุ
2. ตระหนักถึงอันตราย  ภาวะการเจ็บปวยและการปองกัน 
3. มีความรูในการดูแลสุขภาพของผูสูงอาย ุ

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจของผูสูงอาย ุ
2. วิเคราะหและจัดกิจกรรมนันทนาการ 
3. มีเจตคติที่ดีในการดูแลผูสูงอาย ุ

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ  
และสังคม  การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล  การปองกันการเจ็บปวยของผูสูงอายุ  ผูสูงอายุกับโภชนาการ    
ผูสูงอายุกับการออกกําลังกาย  ผูสูงอายุกับปญหาการขับถาย  ผูสูงอายุกับการทําสมาธิ  และจรรยาบรรณ
ของผูดูแลผูสูงอาย ุ
 
2201 – 2606 งานเวชระเบียน              2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักงานเวชระเบียน 
2. ประยุกตความรูไปใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
3. มีทักษะในการจัดเก็บเอกสารงานเวชระเบียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกประเภทเอกสารงานเวชระเบียน 
2. ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารงานเวชระเบียน 
3. ปรับปรุงและพัฒนางานเวชระเบียน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานเวชระเบียน  การจัดและเก็บแฟมประวัติผูปวย  การรับ        
การยาย  และการจําหนายผูปวย 
 
2201 – 2607 การดูแลเด็กวัยกอนเรียน             3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูการพัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยกอนเรียน 
2. มีทักษะการจัดนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
3. เลือกอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
4. ตระหนักเก่ียวกับความรับผิดชอบดูแลเด็กวัยกอนเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน 
2. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
3. จัดอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการดูแลเด็กวัยกอนเรียน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียนทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและ
สังคม  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก  จรรยาบรรณของผูเลี้ยงดูเด็ก  การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ เคร่ืองใช
สําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  โภชนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
 
2201 – 2608 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล           3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจพ้ืนฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรกับงานสวนหนา 
3. ประยกุตโปรแกรมคอมพิวเตอรในธุรกจิสถานพยาบาล 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ดําเนินงานดานงานสวนหนาธุรกิจสถานพยาบาลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. บันทึกรายการเวชระเบียนโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปธรุกิจสถานพยาบาล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ชุดคําสั่งอยางงาย   การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ในสถานพยาบาล  โปรแกรมการจัดเอกสารตาง ๆ  ในธุรกิจสถานพยาบาล 
 
2201 – 2609 โภชนาการเบื้องตน             3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของโภชนาการ 
2. มีความเขาใจการเลือกประเภทอาหาร 
3. ประยุกตแหลงอาหารในทองถิ่นมาใชในงานโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกอาหารสําหรับผูปวย 
2. ประยุกตวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชในงานโภชนาการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารหลัก  5  หมู  พีชผักสมุนไพร  การจัดอาหารในสถานพยาบาล  
ความเชื่อและลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของผูปวย 
 
2201 – 2610 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย           3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการทํางานของรางกาย 
2. เห็นความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกายและการสงเสริมสุขภาพ 
3. พัฒนาทักษะการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตความรูในการดูแลสุขภาพ 
2. เปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายและสงเสริมสุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย  การออกกําลังกายและ
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  อาหาร  สิ่งแวดลอม  ภูมิอากาศ  
และอุณหภูม ิ การฝกกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลและศูนยสุขภาพ 
 
2201 – 2304 การจัดเก็บเอกสาร             2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานจัดเก็บเอกสาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกระบบการจัดเก็บเอกสาร 
2. เก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในการเก็บเอกสาร  คุณสมบัติผูจัดเก็บ  วัสดุอุปกรณการจัด  
ดัชนี  ระบบการจัดเก็บ  การจําแนกเอกสาร  การยืม  การคน  การโอน 
 
2201 – 2305 งานสารบรรณ              2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกระเบียนงานสารบรรณ 
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ – สงเอกสาร  การลงทะเบียน  การแยกประเภท  
การสรุปขอมูล  การรางจดหมาย  รูปแบบการพิมพ  การจัดเก็บ  การใหบริการขอมูล  กฎ  ระเบียบ         
ขอบังคับ  เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการขอมูลขาวสาร 
 
2201 – 2306       การใชเครื่องใชสํานักงาน            2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษา        
เคร่ืองใชสํานักงาน  การฝกปฏิบัติใชเคร่ืองใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
 
2201 – 2818 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล                  2   (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  และสํานวนที่ใชในงานสถานพยาบาล 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ 
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและบริการอื่น ๆ ของสถานพยาบาล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล                
การทักทายตอนรับ  การสอบถามประวัติ  การบันทึกขอมูล  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา   
การใหบริการและการใหขอมูลอื่น ๆ  ในสถานพยาบาล 
 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในธุรกิจสถานพยาบาล          2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาในการปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณของงานธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ใหขอมูลตาง ๆ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติสนทนา การตอนรับ การสอบถามขอมูล การใหขอมูล การใหคําแนะนํา การนัดหมาย  
การยกเลิกการนัดหมาย  การพูดโทรศัพท  การรายงานขอมูลขาวสาร  การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน       
ในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานการประชาสัมพันธ 
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2201 - 2701 หลักการประชาสัมพนัธ             3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ทราบถึงหลักการและลักษณะงานประชาสัมพันธ 
2. เขาใจตอบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธ 
3. ทราบถึงความหมายของประชามติและความสําคัญของประชามต ิ
4. สามารถประกอบอาชีพดานการประชาสัมพันธ 
5. เห็นคุณคาของการประชาสัมพันธ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดกลุมเปาหมายการประชาสัมพันธ 
2. บอกขั้นตอนงานประชาสัมพันธ 
3. จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 
4. ใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ ประวัติและ

วิวัฒนาการประชาสัมพันธ  ประชามติ  กลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธ  ขั้นตอนในการ
ประชาสัมพันธ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ เคร่ืองมือที่ใชในการ
ประชาสมัพันธ 
 
2201 - 2702 ความรูพื้นฐานทางสื่อมวลชน             3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
2. สามารถติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ตระหนักถึงคุณคาประโยชนสูงสุดของสื่อมวลชนตองานประชาสัมพันธ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดประเภทของส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ 
2. ระบุบทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชน 
3. เขียนรูปแบบการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของสื่อมวลชนแขนงตางๆ บทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชน 

รูปแบบของการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน ขอดีและขอเสียของการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน      
แตละแขนง 
 
2201 - 2703 มนุษยสัมพันธ               2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในการสรางมนุษยสัมพันธ 
2. สามารถปรับตนเองในการทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการใหบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะของโครงสรางทฤษฎีบุคลิกภาพ 
2. บอกวิธีปฏิบัติการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
3. ระบุเทคนิคการสรางมนุษยสัมพนัธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีบุคลิกภาพ การสํารวจตน การปรับปรุง              
บุคลกิภาพ     ศิลปการสรางมนุษยสัมพันธ ศิลปะทําใหผูอ่ืนช่ืนชอบ - การสรางมนุษยสัมพันธในองคการ 
 
2201 - 2704 การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ หลักการพูด เพื่องานประชาสัมพันธ 
2. สามารถพูด เพื่องานประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ ได 
3. มีมารยาทในการพูด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักการพูดที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
2. วิเคราะหผูฟงเพื่อการพูดที่เหมาะสม 
3. พูดเพื่อกาประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูด การวิเคราะหผูฟง การเตรียมคําพูด การฝกพูด ในงาน     

ประชาสมัพันธ มารยาทในการพูด การประเมินผลการพูด 
 
2201 - 2705 จิตวิทยาทั่วไป               2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา 
2. สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา 
2. ตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชจิตวิทยาในการประชาสัมพันธ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและความเปนมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู การเรียนรู การจํา        

การคดิ และการตัดสินใจของมนุษย ตลอดจนแรงผลักดันทางดานพฤติกรรมของมนุษย 
 
2201 - 2706 การอานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจหลักการอาน 
2. สามารถอานใหถูกตองมีประสิทธิภาพ 
3. เห็นคุณคาตามลําดับของการอาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีปฏิบัติหลักการอานเพื่องานประชาสัมพันธ 
2. จัดประเภทของการอาน 
3. ฝกวิธีการอานอยางถูกวิธ ี
4. สรุปใจความสําคัญของการอาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอาน ประเภทของการอาน วิธีฝกอานที่มีประสิทธิภาพ               

การสรุปใจความสาํคัญ 
 
2201 - 2707 การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ความรูและความเขาใจในหลักการถายภาพเพื่อประชาสัมพันธเบื้องตน 
2. สามารถดําเนินงานการถายภาพไดครบกระบวนการ และนําไปปฏิบัติงานได 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการถายภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะสวนประกอบของกลองถายภาพ 
2. ระบุวิธีการใชกลองถายภาพ 
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณถายภาพ 
4. ลําดับขบวนการผลิตภาพถาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกบัการถายภาพ สวนประกอบของ กลองถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพ  
เคร่ืองมอืและอุปกรณในการถายภาพ  กระบวนการผลิตภาพถาย  ศิลปการถายภาพเบือ้งตน 
 
2201 - 2708 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ         3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการเขียน 
2. มีทักษะในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 
3. มีมารยาทและความรับผิดชอบในการเขียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 
2. จัดประเภทและรูปแบบของการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 
3. เขียนขาว  บทความ  สารคดี  เพื่องานประชาสัมพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับหลักการเขียน ประเภทของการเขียน รูปแบบของการเขียน การเขียนขาว 

การเขียนบทความ การเขียนสารคดี 
 
2201 - 2709 กิจกรรมเพือ่การประชาสัมพนัธ            3  (5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในหลักการจัดทํากิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ 
2. สามารถจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ 
3. คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการนําเสนอ 

 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. บอกหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 
2. จัดกจิกรรมตาง ๆ  เพื่อกาประชาสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความจําเปน ประโยชนและความเหมาะสมของกิจกรรม
ประเภทตางๆ ในการประชาสัมพันธ 
2201 – 2710 การเขียนขาวเบ้ืองตน          3  (5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ หลักการเขียนขาวเบ้ืองตน 
2. สามารถปฏิบัติงานดานการเขียนขาวได 
3. มีคุณธรรมในการนําเสนอขาว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกองคประกอบของประเภทขาวสาร 
2. จัดลําดับความสําคัญของขาว 
3. ฝกเขียนขาวประเภทตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญรูปแบบขาวและองคประกอบของขาวประเภท
ตางๆ ของขาว การจัดความสําคญัของขาว หักการเขียนขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวประเภทตางๆ 
 
2201 – 2711 การใชโปรแกรมเพือ่นําเสนอ             2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ในการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกบทบาทของการนําเสนอขอมูล 
2. นําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบ
งานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูล 
2201 – 2712 การจัดแถลงขาว             3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการแถลงขาว 
2. มีความสามารถในการจัดแถลงขาว 
3. เห็นคุณคาและประโยชนในการแถลงขาว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักการแถลงขาว 
2. จัดแถลงขาว 
3. ติดตามผลการแถลงขาว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแถลงขาว รูปแบบ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ บุคลากร สถานที ่
ในการแถลงขาว 
 
2201 – 2713 กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพนัธ          2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ 
2. สามารถปฏิบัติดานการประชาสัมพันธที่ถูกตองตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ตระหนักถงึการนํากฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสมัพันธ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
2. ปฏิบัติงานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิทยุ ขอระเบียบ กฎหมาย             
ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ที่เกี่ยวของกับการสงสารมวลชน การโฆษณาและ      
ประชาสมัพันธ 
 
2201 – 2714  โสตทัศนูปกรณ               3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ในภาพกลไกของเครื่องโสตทัศนูปกรณ 
2. มีทักษะในการใชโสตทัศนูปกรณ 
3. เห็นคุณคาและความจําเปนของสื่อโสตทัศนูปกรณ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ 
2. ใชโสตทัศนูปกรณ 
3. บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  วิธีใชเคร่ืองท่ีจําเปน  การเก็บบํารุงรักษาและใหคงคุณภาพ 
 
2201 – 2821 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. นําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ 
2. อานและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล  การแถลงขาว  การใหสัมภาษณ  การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ  เชน  ใบปลิว  แผนพับ  ปายประกาศ  คําเตือน  เอกสารแนะนํา  การอาน
และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานภาษาตางประเทศ 
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2201 – 2801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1           3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทสํานวนที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน 
2. มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน 
3. มีเจตคติที่ดีในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเบ้ืองตนทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสวนตัวและขอมูลทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทักทาย  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การใหขอมูลสวนตัว  
ครอบครัว  สถานที่ทองเที่ยว  การทํางาน  การใหคําแนะนํา  การกลาวคําขอโทษ  ขอบคุณ  การกลาวลา  
การพดูโทรศัพท  การขอขอมูล  และการใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ 
 
2201 – 2802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2           3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวนที่ใชในการสื่อสารตามสถานที่ตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาตามสถานการณทางธุรกิจ 
2. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. ติดตอธุรกิจทางโทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติสนทนาเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ภายในสํานักงานการนําเสนอขอมูลดวยภาพ  กราฟ  
แผนภูมิ  การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การใหการบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การแสดงความ
คิดเห็น  การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท  การโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E- mail) 
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2201 – 2803 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาที่ใชในงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชภาษอังกฤษในงานสํานักงาน 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
2. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท 
3. เขียนบันทึกขอความประกาศภายในสํานักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา  บริการ  งานที่ปฏิบัติและ
อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน  การนัดหมาย  การพูดโตตอบ  การฝากและการรับขอความทางโทรศัพท  
การเขียนประกาศ  และการบันทึกขอมูลสั้น ๆ ที่ใชในงานธุรกิจ 
 
2201 – 2804 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ 
2. มีทักษะในการเขียนจดหมายธุรกิจ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในการเขียนทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายรูปแบบและประเภทจดหมายธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ  ฝกปฏิบัติการเขียนจดหมายธุรกิจ  
เชน  จดหมายสอบถาม  จดหมายสั่งซื้อ  จดหมายสั่งจาย  จดหมายตอวา  จดหมายขอบคุณและขอโทษ 
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2201 – 2805 การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ           3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ และเทคนิควิธีการอานเอกสารทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการอานเอกสารทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการอานเอกสารทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและจับใจความสําคัญของเอกสารทางธุรกิจ 
2. สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจที่อาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการอาน  คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางประโยคในทางธุรกิจ          
ฝกปฏิบัติการอาน  ตีความ  ประโยคขอความและเรื่องราวทางธุรกิจ  จับใจความสําคัญ  สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานโดยการเขียนและการพูด 
 
2201 – 2806 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในการนําเสนอ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูล 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 
2. ตอบคําถามที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และรูปประโยคที่ใชในการนําเสนอ  ฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล 
จากภาพ  กราฟ  แผนภูมิ  การนําเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ  เชน  ประกาศ  แผนพับ  การจัดปายนิทรรศการ  
การตอบขอซกัถาม  การอธิบายขยายความ 
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2201 – 2807 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูคําศัพท  สํานวนที่ใชในการสมัครงาน 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและสรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน 
2. เขียนจดหมายหรือกรอกแบบฟอรมสมัครงาน 
3. โตตอบการสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และรูปประโยคที่ใชในการสมัครงาน  ฝกปฏิบัติการสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัว  การกรอกใบสมัคร
งาน  การสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2808 ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต  1            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนท่ีใชในเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะการอานขอมูลจากเว็บไซด  (Website)  ภาษาอังกฤษ 
3. เห็นคุณคาของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและสรุปขอมูลจากเว็บไซด 
2. เขียนและสงขอความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน ภาษาที่มักปรากฎในเครือขายอินเทอรเน็ต  (Internet  Network)  ฝก
ปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด  (Website)  การอานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคน  การเขียน
และ   สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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2201 – 2809 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาธุรกิจเบื้องตน 
2. มีทักษะในการสนทนา  โตตอบทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ขอและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติสนทนาตามสถานการณตาง ๆ 
ทางธุรกิจ  เชน  การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ บุคคล  สถานที ่สินคา  และบริการ 
2201 – 2810  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. ติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติสนทนาในสถานการณตาง ๆ 
ทางธุรกิจ  เชน  การซื้อขายสินคา  การตอรองราคา  การใหบริการดานขอมูล  การนัดหมาย  การให          
คําแนะนําสินคาและบริการ  การซื้อขายและติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
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2201 – 2811 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจศัพท  สํานวนที่ใชในงานทองเที่ยว 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี         
ของที่ระลึก  ผลิตภัณฑพื้นเมือง อาหารและที่พัก  การใหขอเสนอแนะดานบริการการทองเที่ยว               
จัดกําหนดการเดินทาง  แผนพับ  และเอกสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ 
 
2201 – 2812 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนท่ีใชในงานโรงแรม   
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก และบริการตาง ๆ ของโรงแรม 
2. กรอกแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับงานโรงแรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับแขกที่มาพักในโรงแรม  การใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก  การสํารองหองพัก  
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  และการบริการอ่ืน ๆ  ของโรงแรม  การติดตอทางโทรศัพท  การกรอก
แบบฟอรมท่ีใชในงานโรงแรม 
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2201 – 2813 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานมัคคุเทศก 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว  การเดินทางและที่พัก 
2. สนทนาในสถานการณงานมัคคุเทศก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับนักทองเที่ยว  การใหขอมูลเกี่ยวกับกําหนดการเดินทาง  อาหาร  ที่พัก  
แหลงทองเที่ยว  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สถานที่ซื้อของที่ระลึก  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  
การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว  และการกรอกแบบฟอรมที่ใชในการเดินทางและที่พัก 
 
2201 – 2814 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชสําหรับพนักงานขาย 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
2. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ  การตอรองราคา การแนะนํา
และสาธิตการใชสินคา  การรับคืนและเปลี่ยนสินคา  การกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ 
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2201 – 2815 ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม          3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนท่ีใชในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. สาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารหรือการผสมเคร่ืองด่ืม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใชคําศัพท  สํานวนในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจัดเลี้ยง  การบอก         
ขั้นตอนการปรุงอาหารและการผสมเคร่ืองด่ืม  อุปกรณที่ใชบนโตะอาหาร  การตอนรับลูกคา  การเขียน
รายการอาหาร  การสั่งอาหาร  การใหบริการ  และใหขอมูลอื่น ๆ ในรานอาหาร 
 
2201 – 2816 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สรุปสาระสําคัญจากสื่อประเภทตาง ๆ 
2. เขียนบันทึกและโตตอบจดหมาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใชสํานวนที่ใชในสํานักงาน  การใหขอมูลจากสัญลักษณ  กราฟ  แผนภูมิ  ตาราง  
การปฏิบัติตามคําแนะนําและคูมือเกี่ยวกับอุปกรณเทคโนโลยีสํานักงาน  บันทึกคําชี้แจง  คําสั่ง  โตตอบ
จดหมายทางธุรกิจ  จับใจความสําคัญจากสื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเรื่องที่ฟง 
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2201 – 2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ           2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณการปฏิบัติงานเลขานุการ 
2. ใหบริการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลของบริษัท  การนัดหมาย  การยกเลิกการนัดหมาย  
การพดูโทรศัพท  การรายงานขอมูลขาวสาร  การติดตอส่ือสารกับผูรวมงาน 
2201 – 2818 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานสถานพยาบาล 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ 
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและบริการอื่น ๆ ของสถานพยาบาล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล  การทักทาย
ตอนรับ  การสอบถามประวัติ  การบันทึกขอมูล  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา  การใหบริการ
และการใหขอมูลอื่น ๆ ในสถานพยาบาล 
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2201 – 2819 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  2           3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษ 
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนเอกสารทางธุรกิจ 
2. กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ 
3. เขียนและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E – mail) 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสารทางธุรกิจ  เชน  บันทึกขอความ  (Memos)  ขอความทางโทรสาร        
ขอความทางโทรศัพท  กําหนดการ  ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส  และการกรอกแบบฟอรมเอกสาร 
 
2201 – 2820 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิควิธีการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
2. มีทักษะในการอานหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ 
3. เห็นความสําคัญของการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
2. ตอบคําถามและแสดงความคิดจากเรื่องที่อาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ  จับประเด็นสําคัญ  การตีความ  การวิเคราะห         
การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ  การตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน 
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2201 – 2821    ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษ  เพื่อการประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธโดยใชสื่อประเภทตาง ๆ  
2. อานและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล  การแถลงขาว  การใหสัมภาษณ  การเขียน  เพื่อการ
ประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ  เชน  ใบปลิว  แผนพับ  ปายประกาศ  คําเตือน  เอกสารแนะนํา  การอาน
และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ 
 
2201 – 2822 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ  1            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจศัพทสํานวนที่ใชในการจัดทําโครงงานธุรกิจ 
2. มีทักษะในการนําเสนอโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในการทําโครงงานธุรกิจ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ 
2. นําเสนอผลงานโครงงานธุรกิจ 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพทสํานวนที่ใชในการจัดทําโครงงานธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในการทํา
โครงงานธุรกิจเบ้ืองตน  การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ การเขียนรายงานและนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตาง ๆ  
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2201 – 2823 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ  2            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการทําโครงงานธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ จัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ จัดทําโครงงานธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจในงานอาชีพ 
2. นําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการจัดทําโครงงานธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ  การวางแผนงาน  การเขียนโครง
ราง (Outline)  การจดบันทึกและรวบรวมขอมูล  การนําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ 
 
2201 – 2824 ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต  2            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะการสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
3. เห็นคุณคาของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคนขอมูลทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. สนทนาภาษาอังกฤษทางอินเทอรเน็ต 
3. โตตอบไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส  (E – mail) 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด  การลงทะเบียนในเว็บไซด  การสมัครสมาชิก  การอาน
และบันทึกขอมูล  การสนทนาทางอินเทอรเน็ต  การโตตอบไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส 
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2201 – 2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพ่ืองานคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชคําสั่งและปฏิบัติงานการใชโปรแกรมที่เปนภาษาอังกฤษ 
2. โตตอบไปรษณียอิเลก็ทรอนิสก  (E – mail) 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาที่ใชกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาที่เกี่ยวของกับคําสั่ง  โปรแกรม  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  การโตตอบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล          2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  และสํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาในการปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณของงานธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ใหขอมูลตาง ๆ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติสนทนา การตอนรับ การสอบถามขอมูล การใหขอมูล การใหคําแนะนํา  การนัดหมาย  
การยกเลิกการนัดหมาย  การพูดโทรศัพท  การรายงานขอมูลขาวสาร  การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน       
ในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
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2201 – 2827 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญช ี            2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานบัญช ี
2. มีทักษะการใชภาษาในงานบัญช ี
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานบัญช ี

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบัญชีและคอมพิวเตอร 
2. สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและโตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E – mail) 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติคําศัพท  สํานวน  ประโยคที่ใชในงานบัญชี การอานโฆษณารับสมัครงาน  การเขียน 
จดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัว  การสัมภาษณงาน  การใชภาษาที่ เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และการโตตอบไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส 
 
2201 – 2831 ภาษาจีน  1              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนา    
ในชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และ 
การบอกทิศทาง 
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2201 – 2832 ภาษาจีน  2              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณที่ซับซอนขึ้น  ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล การอานและ
การเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2833 ภาษาจีน  3              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอานและเขียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน ประโยค และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเร่ืองท่ีอาน  การเขียนขอความและเร่ืองราว 
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2201 – 2834 ภาษาจีน  4              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณงานธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การเขียน
จดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2836  ภาษาญี่ปุน  1              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และการ
บอกทิศทาง 
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2201 – 2837 ภาษาญี่ปุน  2              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน   ประโยค  และไวยกรณที่ซับซอนขึ้น  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล  
การอาน และการเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2838  ภาษาญี่ปุน  3              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอานและเขียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเร่ืองท่ีอาน  การเขียนขอความและเร่ืองราว 
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2201 – 2839  ภาษาญี่ปุน  4              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การเขียน
จดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2841 ภาษาฝร่ังเศส  1              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และการ
บอกทิศทาง 
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2201 – 2842 ภาษาฝร่ังเศส  2              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน   ประโยค  และไวยกรณที่ซับซอนขึ้น  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล  
การอานและการเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2843 ภาษาฝร่ังเศส  3              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอานและเขียน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเร่ืองท่ีอาน  การเขียนขอความและเร่ืองราว 
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2201 – 2844 ภาษาฝร่ังเศส  4              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การเขียน
จดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2846 ภาษาเยอรมัน  1              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และการ
บอกทิศทาง 
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2201 – 2847 ภาษาเยอรมัน  2              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ  
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล         
การอานและการเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2848 ภาษาเยอรมัน  3              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอานและเขียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเร่ืองท่ีอาน  การเขียนขอความและเร่ืองราว 
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2201 – 2849   ภาษาเยอรมัน  4               3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การเขียน
จดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 
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2201 – 2901 การใชเครื่องใชสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา                         3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในการใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
2. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ฝกใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานไดอยางถูกตอง  และปลอดภัย 
2. ดูแลตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการใชเคร่ืองใชสํานักงานที่จําเปนในสํานักงาน เคร่ืองรับโทรศัพท    
เคร่ืองโทรสาร  เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา  เคร่ืองคํานวณเลข  เคร่ืองอัดสําเนาดิจิตอล  เคร่ืองเรียงกระดาษเพื่อ
เขาเลม  ฯลฯ  และการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานอยางถูกวิธ ี
 
2201- 2902 อักษรเบรลลข้ันพ้ืนฐาน          2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูในเร่ืองประวัติ และทีม่าของอักษรเบรลล 
2. บอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลล 
3. ลบและแกคําผิด 
4. เขียนและอานอักษรเบรลล 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียน อาน ลบ แกไขคําผิดอักษรเบรลล 
2. มีทักษะในการบอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลล  ทั้งการสะกดและผสมคํา 
3. ประยุกตใชอุปกรณในการเขียนอักษรเบรลล 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและอานอักษรเบรลลขั้นพื้นฐาน วิธีการลบและแกคําผิด 
สามารถอานและเขียนโคตยออักษรเบรลล บอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลลไดทั้งในระหวางการเขียน
และอาน รวมถงึการสะกดและผสมคํา 
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2201 - 2903 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว         3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไมเทาขาวนําทางแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชไมเทาขาว 
3. สามารถใชไมเทาขาวเดินทางไดอยางปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชไมเทาขาวในการนําทางไปในที่ตาง ๆ ไดอยางปลอดภัยและถูกวิธ ี
2. มีทักษะในการใชไมเทาขาวในทุกสถานที่ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชไมเทาขาวนําทางแบบตาง ๆ การเดินดวยตนเอง  โดยใชไมเทา
ขาวนําทางตามเสนทางทุกเสนทางอยางปลอดภัย  ( เชน  ทางลาดเอียง  ทางเรียบ ขึ้นลงบันได  การใช
ลิฟท  ขึ้น-ลงรถประจําทาง  ฯลฯ ) 
 
2201 - 2904 คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  1           3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria)      
เบ้ืองตน 

2. มีทักษะในการใชและการบํารุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  
(Aria) 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธบิายวิธีการใชและประโยชนของเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา 
2. พิมพเอกสารจัดรูปแบบเอกสารและพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ 
3. ใชคอมพิวเตอรพกพาในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกตอง 
4. ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอพวง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria)  
พัฒนาทักษะในการใช การพิมพ และวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทาง
สายตา  (Aria) 
 
2201 – 2905 คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  2          3  (6) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ และประยุกตใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตากับ
เคร่ืองใชสํานักงานอ่ืน ๆ 

2. มีทักษะในการใชและการบํารุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา 
(Aria) 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชคอมพิวเตอรพกพารวมกับคอมพิวเตอร (PC)   
2. ใชคอมพิวเตอรพกพารวมกับอุปกรณสังเคราะหเสียงและแกไขปญหาเบื้องตน 
3. บันทึกหมายเลขโทรศัพท คนหาหมายเลขโทรศัพท  บันทึกการนัดหมาย  ตรวจสอบ 
        วัน เดือน ป 
4. จัดการไฟลเอกสาร 
5.     ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอพวง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria) 

การประยุกตใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  (Aria)  กับเคร่ืองใชสํานักงานอ่ืน ๆ 
และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  (Aria) 
 
2201– 2906 สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสําหรับผูพิการทางสายตา          2  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. พูดและออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2. สนทนาและโตตอบในสถานะการณตาง ๆ 
3. สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. พูด และออกเสียงสนทนา โตตอบภาษาอังกฤษ 
2. สนทนาและโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณตาง ๆ  การแนะนํา การทักทาย การตอบรับ 
การปฏิเสธ  การถามทิศทาง  การซื้อสินคา  และการรับโทรศัพท 
 
2201 – 2907 การเตรียมความพรอมสูอาชีพ สําหรับผูพิการทางสายตา       2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเขาสูอาชีพ 
2. สามารถพัฒนาความพรอมดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และทักษะ 
3. มีบุคลิกภาพ กิริยามารยาท ใหเหมาะสมกับงานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พัฒนาความพรอมทุกดานของรางกาย 
2. มีบุคลิกภาพและความพรอมทุกดานเหมาะสมกับอาชีพ 
3. ใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความพรอมของตนเอง ทั้งทางรางกาย  
จิตใจ สติปญญา และทักษะในงานอาชีพ ศึกษาหลักจิตวิทยาพื้นฐาน และหลักพฤติกรรมศาสตร              
การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ศิลปการแตงกาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ และกิริยามารยาท เพื่อเขาสูงาน
อาชีพ 
 
2201 – 2908  การใชอินเทอรเน็ตสําหรับผูพกิารทางสายตา          2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเก่ียวกับการใชอินเทอรเน็ต 
2. ติดต้ังคากอนใชอินเทอรเน็ต 
3. คนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
4. รับ-สง จดหมายอิเลก็ทรอนิกสบนอินเทอรเน็ต 
5. เขียนเว็บเพจข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายระบบ  Network  แตละชนิด 
2. ติดต้ังอินเทอรเน็ตใหพรอมใช 
3. คนหาขอมูล การสมัครสมาชิกตาง ๆ  การรับ-สงขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
4. Upload   และ  Download  ขอมูลและโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต 
5. เขียนโฮมเพจข้ันพ้ืนฐาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตได รวมถึงการ
สมัครเปนสมาชิกของฟรีอีเมล และรับ-สง จดหมายอิเลก็ทรอนิกส และการเขียนโฮมเพจข้ันพ้ืนฐานได 
 
2201 - 2909 โปรแกรมตารางงานสําหรับผูพิการทางสายตา           2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับขอมูลประเภทตาง ๆ 
2. ปอนขอมูลประเภทตาง ๆ  จัดรูปแบบขอความ  และพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
3. คํานวณโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร   และสูตรฟงกชัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายประเภทของขอมูล  การพิมพขอมูล  และแกไขขอมูลแตละประเภท 
2. จัดรูปแบบขอมูลแตละประเภท  และพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
3. คํานวณโดยใชสัญลักษณคณิตศาสตร และสูตรฟงกชัน 
4. สรางแผนภูมิชนิดตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของขอมูล การปอน การจัดรูปแบบขอความ การพิมพ           
ขอความออกทางเคร่ืองพิมพ  การคํานวณ  โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร คือ บวก ลบ คูณ และหาร 
คํานวณโดยใชสูตรและฟงกชัน และนําขอมูลมาสรางแผนภูมิเพื่อสะดวกในการตีความ 
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2201 – 2910   ศิลปการพูดสําหรับผูพิการทางสายตา           2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพูด 
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ 
3. สนทนากับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีเทคนิคในการพูดการสนทนาดานตาง ๆ 
2. มีบุคลิกภาพที่ดีและสนทนากับบุคคลอื่น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูดและวิธีการพูด การสัมภาษณ การกลาวสุนทรพจน           
การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกร การพูด  ประชาสัมพันธ และ       
การพูดในโอกาสตาง  ๆ    
 
2201 – 2911         ความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับผูพิการทางสายตา        2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เปด – ปดเครื่องไดอยางถูกวิธ ี
2. รูวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
3. จัดการกับแผนดิสกเก็ต  แผนซีดี 
4. ติดต้ังโปรแกรมสังเคราะหเสียงและโปรแกรมอ่ืน ๆ 
5. จัดการกับไฟลและโฟลเดอร 
6. ปรับคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดต้ังโปรแกรมสําหรับผูพิการทางสายตาและโปรแกรมอ่ืน ๆ 
2. จัดการไฟลและโฟลเดอร 
3. ต้ังคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปด – ปดเคร่ือง  การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร  การจัดการกับ

แผนดิสกเก็ต  แผนซีดี  ติดต้ังโปรแกรมสังเคราะหเสียงและโปรแกรมอ่ืน ๆ จัดการกับไฟลและโฟลเดอร  
และปรับคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง 
 
2201 – 2912   นวดแผนไทยข้ันพ้ืนฐาน             3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาทักษะในการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 
3. นําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายวิธีการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาทักษะการนวดแผนไทยไดอยางถูกตอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานและขอควรระวัง ในการนวด เทคนิคการคลายเสน     
การแกจุดที่มีผลตอระบบตางๆ ของรางกายการดัด การยืด เพื่อความผอนคลาย 
 
2201 – 2913 ดนตรีสากลและการขับรอง          2   (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีสากล 
2. มีทักษะในการใชเคร่ืองดนตรี  ตามโนตสากล 
3. สามารถบรรเลงไดตามโนตท่ีกําหนด 
4. สามารถปฏิบัติตามเทคนิคตาง ๆ ของเคร่ืองดนตรี 
5. มีสุนทรีภาพในการเลนและฟงดนตร ี

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายประเภทของดนตรีสากล 
2. พัฒนาทักษะในการใชโนตสากล 
3. พัฒนาทักษะเคร่ืองดนตรีสากลและบรรเลงตามโนตสากล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรี  สวนประกอบ  วิธีการบํารุงรักษา  ลักษณะทาทางในการ
ปฏิบัต ิ จังหวะ  ระดับเสียง  บันไดเสียง  ขึ้นคูเสียง  คอรด  คําศัพททางดนตรี  เคร่ืองดนตรี  เคร่ืองหมาย  
ทางดนตรี  การต้ังเสียงเคร่ือง  การฝกปฏิบัต ิ ฝกรองเพลง  และเทคนิคการเลน 
 
2201 – 2914 โหราศาสตร        3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูพ้ืนฐานทางดานโหราศาสตร 
2. ทํานายดวงบุคคลตามวิธีการทางโหราศาตร 
3. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความรูพ้ืนฐานทางดานโหราศาสตร 
2. อธิบายหลักและวิธีการคิดคํานวณดวงชะตา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณ  ตามวันเดือน  ป  เกิดของเจาของดวงอันไดแก  เร่ืองทิศ
และลักษณะของดวง  ซึ่งจะเปนไปตามวัน  เดือน  ปเกิด  สวนประกอบของดวง  บริวาร  อายุ  เดช  ศรี  
ศุภกร  รม  วาสนา   ทาน   ดวงภพ   ดวงชาติ   และฝกปฏิบัติควบคูกันไป  โดยนําเร่ืองทิศ   และ
สวนประกอบของดวงมารวมกัน  แลวคํานวณหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงนั้น  ๆ  หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนต้ังแตอดีต 
 
2201 – 2915 นวดแผนไทยข้ันสูง  และนวดฝาเทา         3     (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูดานการนวดแผนไทย 
2. สามารถนวดแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีจรรณยาบรรณในอาชีพนวดแผนไทยและนวดฝาเทา 
4. ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพของตนเอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. นวดแผนไทยขั้นสูงและนวดฝาเทาถูกตองตามวิธีการ 
2. ทักษะในการคลายเสน  การแกจุดที่ผลกระทบตอระบบตาง ๆ  ของรางกาย 
3. ทักษะในการนวดฝาเทา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การนวดแผนไทยขั้นสูง   การคลายเสน    การแกจุดที่มีผลกระทบตอ 
ระบบตาง   ๆ   ของรางกาย  การดัด  การยืด  เพื่อความผอนคลาย  และการดูแลรักษาสุขภาพของตน 
 
2201 - 1020  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป        2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในความหมาย ที่มา  ประวัติและประเภทของกฏหมายไทย 
2. มีความเขาใจขอบเขตของการใชกฎหมายไทย 
3. เห็นความสําคัญของกฎหมายไทย  รูจักฝกตนเองใหอยูในกรอบบัญญัติของกฎหมายเพื่อให
เปนพลเมืองดีของชาติ 

4. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
ธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญของกฎหมายไทย 
2. เขาใจขั้นตอนและขอบเขตของการใชกฎหมายไทย 
3. นําความรู เกี่ ยวกับกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจและ
ชีวิตประจําวัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  ประวัติความเปนมาของกฎหมาย
ไทย  ขอบเขตของการใชกฎหมาย  วันเร่ิมตนและวันสิ้นสุดของการใชกฎหมาย  ผูใชกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวงและกฎหมายสวนทองถิ่น  
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะบุคคลทรัพย  นิติกรรม  หน้ีและสัญญา   
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2002 – 0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  1               -  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ระบบหมู  การเปนผูนํา  ผูตาม  การ
ทํางานเปนหมูคณะ 

2. เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยใหเกิดในตนเอง  โดยสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปนผูมีระเบียบวินัย 
2. มีความเปนผูนํา  ผูตาม 
3. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนหมูคณะได 
4. เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือวิสามัญ  ระเบียบแถว  ทักษะที่เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ 
 
2002 – 0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2                -  (2)  
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับความคิด  วิเคราะหวางแผนปฏิบัติและประเมินผล 
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถคิดวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติและประเมินผลการทํางานได 
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโครงการและปฏิบัติตามโครงการ  ตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญและ
เลือกวิชาพิเศษของลูกเสือวิสามัญปฏิบัติอีกอยางนอย  2  เร่ือง 
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2002 – 0003 – 0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 – 4              -  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ
รูจักชวยเหลือสังคม 

2. มีบุคลิกภาพที่ดี  เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางดี  รูจักหารายได  การออมทรัพย  มีความ
เปนผูนําและผูตาม  มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

3. สามารถจัดกิจกรรมในวันสําคัญ  กิจกรรมแนะแนวการเรียน  การประกอบอาชีพ  การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ  และเขารวมกิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศได
เปนอยางดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
2. เปนผูปฏิบัติตนชวยเหลือสังคม 
3. เปนผูสามารถหารายได  ออมทรัพย 
4. มีความเปนผูนําและผูตาม 
5. ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ภายใตกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบั ติกิจกรรมตามแนวทางองคการวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา  โดยสามารถจัดได         
ยืดหยุนในรายวิชาองคการวิชาชีพ  1 – 4  ทั้ง  4  รายวิชาตามสภาพ  แนวทางการจัดเงื่อนไขและความ
เหมาะสมของแตละสถานศึกษา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา 
 
2002 – 0007 – 0012 (กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษา / สถานประกอบการจัด)             -  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา 
2. เกิดความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
3. เกิดบุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
ประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เปนผูมีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา 
2. เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
3. เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง  เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา 



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545) 

 
 
 
 
 

หมวดวิชาสามัญ 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 1

หมวดวิชาสามัญ 
 

1. วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต) 
 

 1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 

  วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 

  วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2) 

 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2) 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2) 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 

 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต) 
 

วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
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 1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)   
  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมสุขศกึษาอีก
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

  วิชาพลศึกษา  
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 
2000-1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

  วิชาสุขศึกษา 
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

  วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3) 

 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 - 10 หนวยกิต) 

 

 2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานคหกรรม 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
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2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2) 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 

 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)   
  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  

2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
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2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 (3) 
 

  วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 2 – 4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติ  พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทย 
2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ 

4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทยได 
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การด ูและการพูดได 
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม และมีมารยาท 
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ
และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การดู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ช้ีแจงรายงานการปฏิบัติงาน 
จดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคด ี
วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช 
 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงถอยคําในการส่ือสารไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ 
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสาํนวนโวหารในการรับสารและสงสาร 
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3. ประเมินคุณคา วรรณคด ีและวรรณกรรม ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน
อาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 
ประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกท่ีจําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ การพูดในท่ีประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคด ีและวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
2000-1103 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยท่ีเหมาะกับการ
สื่อสาร 

2. เพ่ือใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ 
3. เพ่ือใหอางอิงขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถูกตอง 
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุความหมาย วิธีการใชถอยคํา สํานวน สุภาษิต คาํพังเพยได 
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตามความตองการ 
3. เขียนแหลงท่ีมาของขอมูลและสารสนเทศท่ีนํามาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง 
4. สรุปขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสน  กษัตริย  
และนําไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ
วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูล
สารสนเทศ การพูดท่ีสรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคดี วรรณกรรม ท่ีเสริมสรางความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
 
2000-1104 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 (2) 
  (Thai for Communication) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ในการส่ือสารถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  
และโอกาส 
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2. เพ่ือใหนําความรูและทักษะทางภาษาไทย ไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธ์ิผล 

3. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการส่ือสารตามสถานการณไดตาง ๆ ได 
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห  วิจารณ และประเมินคาของส่ิงท่ีไดจากการฟง  การด ูการอานได 
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขยีนโนมนาวใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะการใชวัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอยางถุกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการฟง การดู การอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ 
 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
  (Thai Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน 
2. เพ่ือใหจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
3. เพ่ือสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและการสืบคน 
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
2. นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได 
3. นําส่ิงท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวิตได 
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญหาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน  วิธีการ
ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย 
 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 
  (Speech Art) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการพูด  ศิลปะในการพูด 
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2. เพ่ือใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสทิธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามท่ีตองการได 
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารไดสัมฤทธ์ิผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร
พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม และในงานอาชีพ 
 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 

(English for Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
2. เพ่ือใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ พูดและเขยีนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
สถานศึกษา  ฯลฯ 

2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจาง  และขอใหพูดซํ้า  เลือกใชศัพท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟงและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบท 

4. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวเน้ือหา  สนทนาเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน    การ

แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบัน เสนอใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางสื่อสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
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การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนท่ี ฯลฯ ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอานและฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  

 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2) 
   (English for Communication 2) 
   เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ตอเน่ืองจากภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
2. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา  ขอและใหขอมูล บรรยาย เปรียบเทียบ   บรรยายเหตุการณ  บคุคล 
ส่ิงของ  และสัญลักษณ ดวยประโยคหรือขอความส้ัน ๆ  

3. ถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชคําถามประเภทตาง ๆ  
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบทเพ่ือความเขาใจ 
5. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ

ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจําวันและการทํางาน  การบรรยายบุคคล  ส่ิงของ   สถานท่ี สุขภาพ 
การบอกทิศทาง อานส่ือส่ิงพิมพ  ขาว  เร่ืองท่ัวไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 

 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 

(English for Communication in the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจชือ่อาชีพ ลักษณะงาน สถานท่ีทํางานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน
ภาษาที่ใชในที่ทํางาน 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูมือ และการ
ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
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3. เพ่ือใหรูจัดวิธีการแสดงหาความรูโดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานบอกเลาเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ
สถานท่ีทํางาน 

2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ  
3. ตีความและถายโอน  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   แผนภาพ  แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค 
4. อาน และ ปฏิบัติตามคําส่ัง   คูมือ คําแนะนํา   อานโฆษณา  ฉลาก ปายเตือน   ปายประกาศท่ีพบ
ในท่ีการทํางานตาง ๆ 

5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ 
6. เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ
ความสนใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานท่ีทํางาน การตอนรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศึกษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลย ีจากศนูยการเรียนรูในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
  (English Conversation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาท่ีใชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาการใช  สํานวนภาษาและทาทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
3. เพ่ือใหมีเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นําไปใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ 

4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจํา   
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเร่ืองในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรือสถานการณ
จําลอง 

2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเร่ืองท่ีฟง และอาน 
3. บรรยาย นําเสนอเร่ืองราวท่ีสนใจ หรือเร่ืองทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ 
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4. เปรียบเทียบการใชถอยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เรื่องราวเก่ียวกับชิวตประจําวันและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
หรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจนํ้าเสียง 
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา 
 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
 (English Conversation 2) 
 เรยีนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ตอเน่ืองจากการสนทนาภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและงานในอาชีพ  
2. ใชภาษาและทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาทสังคมเพ่ือความเขาใจท่ีดีในการส่ือสาร 
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน 
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ี โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความส้ัน ๆ  
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวท่ัวไป สนทนาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเรื่อง
เน้ือหาดานอาชีพ ตอเน่ืองจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพ่ือการทํางาน เขาใจนํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา 
สํานวน วลี ถายโอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา 
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2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
 (English for Industrial Trades) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา    ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม 

3. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเองโดยการเลือกใชส่ือ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ  

2. อานและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภยัใน
โรงฝกงาน 

3. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม 

4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูหรือแหลงสือ่นอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน 
ขนาด รูปทรง ช่ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือ เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิต
วิธีการ ช้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ  (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ให
ขอมูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาท่ีใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การ
วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจคําศัพท พ้ืนฐานทางธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม 
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4. เพ่ือใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ 
5. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกกลยุทธการเรียน แหลงการเรียนรูส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกจําแนกความหมายของคําศพัททางธุรกิจ ท่ีพบในเร่ืองท่ีฟงหรืออาน และนําคําศัพท  สํานวน
ภาษาตาง ๆ ท่ีใชในบริบททางธุรกิจ 

2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน  
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรือขอความส้ัน ๆ 
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช
สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม 

5. กําหนดแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน 
แหลงการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เน้ือหา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูมือ ศึกษาความหมาย
ของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรบั การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท 
การใหบรหิาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชญิ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การส่ังซ้ือ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การใชภาษาและทาทางในการ
ส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  
 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2) 
 (English for the Tourism Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานของการทองเท่ียว 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอาน เน้ือหาทางธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน 
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ   ทองเท่ียว 
4. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  

5. เพ่ือถายทอดประสบการณ ท่ีไดรับจากการคนควาเน้ือหาสาระดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ 
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว แผนท่ี รายการทองเที่ยว 
3. นําเสนอ รายงาน เร่ืองเก่ียวกับแหลงทองท่ีในชุมนุม หรือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและ
ตางประเทศ 
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4. สนทนาเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองราวดานการบริการทองเท่ียวในชุมชน โดยใชภาษาตาม
มารยาทสังคม 

5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเท่ียวของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เน้ือหาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยและตางประเทศ 

บริการทองเท่ียว การโรงแรม การตอนรบั การจองหองพัก ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน
ทางการทองเท่ียว การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การแสดงความ      คดิเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวเก่ียวสถานท่ี
ทองเท่ียว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย     การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
 (English for Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเน้ือหา – เอกสาร คูมืองานศิลปะประเภทตาง ๆ 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานศิลปะแขนงตาง  ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานศิลปะ 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ 
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติ การอาน เขียน เน้ือหา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและ
ศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ส ี ขนาด สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิต
วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอมูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่งราวกิจกรรมงานศลิปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลย ี ท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ ประเพณ ีตามความสนใจ 
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2000-1227 ภาษาอังกฤษเพือ่งานคหกรรม 1 (2) 
 (English for Home Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคหกรรมเบ้ืองตน 
2. เพ่ือฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน  เรื่องราวดานคหกรรม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม 
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําชี้แจง  คําแนะนํา เก่ียวกับโภชนาการ  คูมือการใช  คูมือการประดิษฐ 
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ  ตาราง แผนภาพ เปนคํา  ประโยค หรือขอความส้ัน ๆ  
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเพ่ือแสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ
โดยใชสํานวนทางภาษาท่ีเหมาะสมตามมารยามสังคม 

5. สืบคนขอมูล  หาคําศพัท  เร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรมจากแหลงสือ่ ท่ีหลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  การฟง พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายส่ืออิเล็กทรอนิกส  วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในศนูยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน   ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการเกษตร 
2. เพ่ือใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ 
3. สนทนาเรื่องทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสาํนวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม 
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4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากแหลงการเรียนรูและท้ังในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก 
แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร 
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดาน พืช สัตว เคร่ืองมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอมูลและบริการ 
นําเสนอกิจกรรมเร่ืองราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพเกษตร 
คนควาเร่ืองราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการประมง 
2. เพ่ือใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองประมงและ
ในงานอาชีพประมง 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ  
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ี
เหมาะสม 

4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลือกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ
เรียนรูส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานการเรียนรูและ
ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ 

ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือเก่ียวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา 
และศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น 
แสดงความรูสึก เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเร่ืองราวกิจกรรมเก่ียวกับการประมง
ประเภทตาง ๆ  หรือการบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
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ของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agricultural Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสาํนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร 
2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพเกษตร 
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 

2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ 

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเกษตร 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ 
เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเยี่ยมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซื้อ – ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ 
แบบฟอรมการสั่งซื้อ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษา 
 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสาํนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง 
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2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพประมง 
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 

2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ  จากภาพประกอบตาง ๆ  เชน กราฟ  ตาราง ฯลฯ 

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพประมง 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการประมง เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ
ตอบ เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด 
การทําฟารม การใชภาษาในการซือ้–ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอก 
แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
 (Supplementary English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสยีง อานเพ่ือความเขาใจในเร่ืองท่ัวไป หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. เพ่ือฝกการวางแผน กลยุทธวิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพ่ือใหเกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาท่ีจําเปนในการเขียนและการพูด 
2. เดาความหมายของคําศพัท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช
พจนานุกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 

3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  อานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราวท่ัวไป 
หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน 
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4. วางแผนการเรียน เพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ 
เพ่ือใหคนพบวิธีการเรียนของตนเอง  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน  อานออกเสียง   อานเพ่ือความเขาใจสําหรับผูเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางภาษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีเก่ียวของ หรือจัดเน้ือหา
ตามความจําเปนของผูเรียน 
 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจวิธีการใชอินเตอรเน็ตเบ้ืองตนในการสืบคันขอมูล 
2. เพ่ือใหรูจักแหลงการคนควาเร่ืองตาง ๆ  โดยเลือกใชผานทางเว็บไซต   
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใช Web browser , Search engines ในการสบืคนขอมูล 
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเร่ืองท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเร่ืองท่ีอานจากเว็บไซต 
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติวิธีการใชอินเตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   ศึกษา  
Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีสนใจ 
และเร่ือทางวิชาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน   วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจาก
การศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเร่ืองท่ีสนใจ หรือเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพ 
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเร่ืองท่ีสนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
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3. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเร่ือง หรือหัวขอท่ีสนใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล 
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานท่ี
นําเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน 
 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือฝกทักษะการแกปญหา  การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและการเตรียมเขาสูการประกอบ
อาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานชื่อ  ปาย  สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาง ๆท่ีอยูในสถานประกอบการ 
2. สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลท่ีมาติดตอ 
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคท่ีใชในสถานประกอบการ  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตาง ๆ  
4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ 
5. บันทึก   สรุปหลักฐานการเรียนรู   จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ  การอาน เขียน  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีใชในสถานประกอบการ  การอานชื่อ  สถานท่ี
แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เคร่ืองหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ  สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับสถานท่ีทํางาน การตอนรับผูมาติดตอ การรับโทรศัพท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร   บันทึกการ
เรียนรู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 (Independent Study in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหรูจักการใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน 
3. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใน
ศูนยการเรยีนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน  
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน วิเคราะห แกปญหา 
4. เขียนบันทึกการเรียนรู  ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดย
ฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
การพัฒนาตนเองโดย เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อท่ีหลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห       จุดเดน จุดดอย 
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 
 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (English Terminology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา  
2. เพ่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยใชคาํศัพทเหลานี้เปน
พ้ืนฐาน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรียนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชพีที่ตนเรียน 
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน  เขียนคํา  ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชพีของตน 
3. รวบรวมคําศพัทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพ่ือนําไปใชในเปน
พ้ืนฐานในการอานเน้ือหาทางวิชาชพี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา คนควา ความหมาย คาํศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
พัฒนาทักษะการอานเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ฝกการใชคําศัพทเหลาน้ันในการเขียนประโยค 
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2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
 (English for Food and Nutrition) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาหารและโภชนาการ 
2. เพ่ือฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวดานงานอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ 
2. อาน-ฟงเร่ืองท่ีสาระเก่ียวกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสม
กับบริบท 

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย
ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม 

4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค  หรอืขอความส้ัน ๆ  
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปใช
ในเปนพ้ืนฐานเรียนในสาขาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ การอาน เร่ืองราวเก่ียวกับดานการอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน อุปกรณเคร่ืองมือการ
ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติ
ตามข้ันตอน   สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร  การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษาและ
ทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรยีนรูในสถานและนอกสถานศกึษา  แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 (English for Clothing Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสือ้ผา 
2. อานเร่ือง  สัญลักษณ  ฉลาก  ตาราง ฯ  เก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม 

4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเส้ือตาง ๆ  ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ 
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5. คนควา รวบรวมคําศพัท  รูปภาพ เส้ือผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงสือ่ท่ี
หลากหลาย  หรือจากออินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกีย่วกับการ
ออกแบบ ตัดเย็บ เส้ือผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบรกิาร ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง 
เสนอเง่ือนไข การศึกษาคนวาเร่ืองราวเก่ียวกับวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา จากแหลงส่ือตาง ๆ  
 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
 (Technical English on the Job) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานชาง
เทคนิค 

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานชางเทคนิค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาท่ีเก่ียวของ 
2. อานคูมือ  และปฏิบัติตามวิธีการ   
3. อธิบาย บรรยาย  ใหขอมูล  สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ   วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิค  หรือประโยคสั้น ๆ  

4. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และขัน้ตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม 

5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงส่ือตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับงานชาง เรียกช่ือเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูมือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน   อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ  บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การแนะนําตนเอง  การตอนรับผูมาเย่ียมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานชางเทคนิคจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ส่ือของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
 (Commercial Correspondence) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะการอาน และเขียนจดมาย 
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ  จดหมายตอวา วิธีการ
ชําระเงิน   

3. อานและเขียนบัตรอวยพร  จดหมายโตตอบทางสังคมในโอกาสตาง ๆ  เชน จดหมายเชญิ  
จดหมายแสดงความยินดี  สง e-mail , e-cards 

4. อานประกาศรับสมัครงาน  กรอกใบสมัครงาน  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ  
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาท่ีใชในจดหมาย  บัตรอวยพร  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries 
and replies) จดหมายส่ังซ้ือ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations 
and replies) จดหมายแสดงความยินดี (Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบส่ังซ้ือ บันทึก
ขอความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร 

 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่งานพาณิชยศิลป 1 (2) 
 (English for Commercial Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานพาณิชยศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานพาณิชยศิลป 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป  
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานพาณิชยศิลป  ประเภทตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานพาณิชยศิลป  
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป  
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค 

อุปกรณ เคร่ืองมือ  ศึกษาภาษาท่ีใชในคําชี้แจงในคูมือ การออกแบบ  สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอก



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 25

จุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การ
ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อที่หลากหลายจาก แผนพับงาน
นิทรรศการ อินเตอรเน็ตเพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2) 
 (English for Fine Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานวิจิตรศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานวิจิตรศิลป 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจิตรศิลป 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป 
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษา

คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน อุปกรณ เคร่ืองมือ คูมือท่ีเก่ียวของกับงานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ 
การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจิตรศิลปจากส่ือ
ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพ้ืนฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพมิพ 1 (2) 
 (English Through Newspaper) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาท่ีใชในหนังสือพิมพ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพ่ือความเขาใจหนังสือพิมพ เร่ืองราวท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพตาง ๆ 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการอานแบบกวาด อานเพ่ือจับใจความ และอานเพ่ือเอา
รายละเอียด เพ่ือใหเกิดทักษะในการอาน 

2. เดาความหมายของคําศพัท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง 
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ 

3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทักษะการพูดหรือการเขียนขอความส้ัน ๆ 
เพ่ือสรุปใจความสําคัญ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ วิธีการอานหนังสือพิมพ เร่ืองเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอาชีพตาง ๆ อานเพ่ือความเขาใจ

จากขาว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น 
ๆ การใชประโยชนจากหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมท่ีนาในใจจากหนังสือพิมพ 

 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English Conversation) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ 
3. ถายโอนสัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเร่ืองท่ีการฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค  
หรือขอความส้ัน ๆ  

4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเก่ียวกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ    
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบัติการฟง ขอความ 

เรื่อง ขอมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท        การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมูล การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ   แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย   
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2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
 (English for Jewelry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ  

2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองประดับ อัญมณี
ประเภทตาง ๆ  

2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงาน
เคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่งประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ืองตน  
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีจากส่ือท่ีหลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2) 
 (English for Ceramics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
4. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
5. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองเคลือบดนิเผาประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
ประเภทตาง ๆ 
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2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่งเคลือบดินเผาประเภทตางๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ   การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมา
เยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ 
อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2) 
 (English for Handicrafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานหัตถกรรม 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม  คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานหัตถกรรม  
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม 
4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานหัตถกรรม จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 
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2000-1249 ภาษาอังกฤษเพือ่งานเครือ่งหนัง 1 (2) 
 (English for Leather Work) 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เรียกชื่อ แบบงานเคร่ืองหนัง คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงาน เครื่องหนังประเภทตางๆ 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเคร่ืองหนังประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานเคร่ืองหนังจากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองหนัง การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน  การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบเครื่องหนังจากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Chinese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

ท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ 
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2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Chinese 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 
 
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Japanese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญ่ีปุนข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาญ่ีปุนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาญ่ีปุนท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียน
และอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Japanese 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญี่ปุนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 

 
2000-1254 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental French 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1255 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental French 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาฝร่ังเศสในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี 

 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental German 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสําคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental German 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให  ขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือ  ขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี 

 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
 (The Way of Thai Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจประวัติ  ความสําคญัและหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสงัคม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนท่ีดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 
2. ใชทักษะทางศาสนธรรมในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม 
3. เปนแบบอยางท่ีดีในการเผยแผศาสนธรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา  
พระสงฆกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม 
ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด  หลักคาํสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม  หรือ 
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 ศึกษาเก่ียวกับ พระคัมภีรเก่ียวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต            
บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติตาง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย การเผยแผพระศาสนา
ของบรรดาอัครสาวก  การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี  หรือ  
 ศึกษาเก่ียวกับศาสนาอ่ืน ๆ  ตามความตองการของผูเรียน 
 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
 (Geo-Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพท่ีสัมพันธกับปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพ 
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชมุชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ    แกไข  
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เครือ่งมือทางภูมิศาสตร 
และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย 
 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
 (Thai History and Administration) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของไทย 

2. เพ่ือใหสามารถใชความรูเก่ียวกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรประเมินผลท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงและความสัมพันธกับตางประเทศ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  
และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิต 
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2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 
3. เสนอแนะการมีสวนรวมในการดํารงความเปนชาติไทย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ  
ปกครอง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคญั 2 (2) 
 (Special Community Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
2. เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเก่ียวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา    ชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติ อุดมการณ  และความภาคภูมิใจในชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของชุมชน 
 2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน 
 3. วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับขนาดและท่ีต้ังของชุมชน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร การ    
ปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ   
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  หลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
 (Thai Folklore) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามจารีต  ประเพณ ีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเอกลักษณของทองถ่ินเพ่ือการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารตี ประเพณีของทองถ่ินท่ีดีงาม 
3. เผยแพรวรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน จารีต ประเพณ ี วรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปน  
เอกลักษณและเอ้ือตอการเปนพลเมืองดี 
 
3000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพือ่ชีวิต 2 (2) 
 (Physical Geography for Living) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ินและพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการมีสวนรวมพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา 
2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในทองถ่ิน 
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ิน การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 
 (Current Affairs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน     การผสมผสานทางวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  วิทยาการและภูมิปญญาไทย ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญท่ีเปนปจจุบันดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง  การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปญญาไทย 
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2000–1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3) 
(Basic Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. เขาความสัมพันธของส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 
4. เขาใจชนิดของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน และพลังงาน 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
2. อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอม  ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม  ธาตุ  และตารางธาตุ 
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  งาน  และพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร   หรือ
โครงงานวิชาชีพ  การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิง     มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงสรางของอะตอม  สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน      พลังงาน 
 
2000–1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 

(Industrial Science) 
จุดประสงครายวิชา 
 1.  เขาใจการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณ  เวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวคเตอร 

3. เขาใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง การ
สมดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกําลัง 

4. เขาใจสมบัติและการเกิดของคล่ืน  คลื่นกล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง  และคล่ืนเสียง 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณ
เวคเตอร   

2. อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดลุของแรง  งาน  
พลังงาน  และกําลัง 
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4. อธิบายสมบัติของคล่ืนกล  และความสัมพันธระหวาง  ความถ่ี  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของ
คล่ืน 

5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรง การเคล่ือนท่ีแบบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย 
แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนต  และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน  กําลัง ประสิทธิภาพ คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 
 
2000–1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 

(Applied Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
4. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
5. เขาใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
6. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนและหลังการนําไปใชประโยชน  

4. สังเกตและอธิบายการเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม 
5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกิริยาเคมี  
ปโตรเลียม  และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร 
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2000–1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
(Agro – Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคญั  และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการ  ความสําคญัของปโตรเลียม  และผลิตภัณฑ 
5. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล 
6. เขาใจสมบัติ  และองคประกอบของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สายแขวนลอย  กรด  
เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

7. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวน  นํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ  ท้ังกอนและหลัง  การนําไปใชประโยชน 

4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง    เหมาะสม 
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  กรด
ไขมัน  โปรตีน  และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ 
ส่ิงมีชีวิต  มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม การนําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
 สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาติ และนํ้ามันดิบ พอลิเมอร มลภาวะที่เกิดขึ้นจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 
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2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
  (Environmental Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
3 ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร  มลพิษส่ิงแวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข 
 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เขาใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  ความแตกตางของโครงงานวิทยาศาสตร       
ประเภทตาง ๆ  

2 เขาใจข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจัย 
3 ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคดิ ทําและแกปญหา 
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ 
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลท่ีไดจากการศึกษา ใหผูอ่ืนเขาใจ 
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเรื่องท่ีผูเรียนท่ีความถนัดหรือ
สนใจ 

2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําเสนอผลงานตอผู อ่ืนจัดนิทรรศการทาง      
วิทยาศาสตร 
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2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
(Biochemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสารประกอบ   สารละลาย  
สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอม 

2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอภิปรายเก่ียวกับสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุ
สารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอสิง่แวดลอม 

2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  ธาตุ ตารางธาต ุสารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ 

คอลลอยด  สารแขวนลอย กรด  เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอ      ส่ิงแวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไปประยกุตใช  ในวิชาชีพ
และชีวิตประจําวัน 
 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 

(Basic Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
4. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2 อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ   รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนหรือหลังการนําไปใชประโยชน 

3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง     เหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ มลภาวะจากการ

แยกแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบ  พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก  กาว  ส ี มลภาวะท่ีเกิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 

(Basic Physics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ สมบัติและการเกิดของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแสง คล่ืนเสียง 
2. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายสมบัติของคล่ืนกล และความสัมพันธระหวางความถ่ี ความยาวคลื่น อัตราเร็ว    ของคล่ืน 
2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง  ความเขมของเสียง การไดยินเสียง คุณภาพของเสียง 
3 อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็ก  ไฟฟา 
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคล่ืน ความถ่ี ความยาวคลื่น การเคล่ือนท่ีของคล่ืน คลื่นกล คล่ืนเสียง ความ

เขมของเสียง  การไดยินเสียง  คุณภาพของเสียง  สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง           การ
สะทอนของแสง การหักเหของแสง  แสงสีและการมองเห็น  การผสมแสงสี  และการประยุกตใช 
 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3)  

(Basic Physics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  การคูณเวคเตอร 
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง       การ
สมดุลของแรง งาน  พลังงาน  และกําลัง  

3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคณู  เวคเตอร 
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  
พลังงาน และกําลัง  
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร การคณูเวกเตอร  

ระบบและ ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน   พลังงาน  
กําลัง และการประยุกตใช 
 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 

(Basic Physics 3)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ  การเคล่ือนท่ีอยางอิสระในแนวดิ่ง การเคล่ือนแบ
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไตล การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิค การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  
การเคล่ือนท่ีบนทางโคง 

2. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบและแนวดิ่ง  แบบวงกลม   แบบ
โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  การเคลื่อนท่ีบนทางโคง    รวมทั้ง
นําไปใชประโยชน 

2 ทดลอง อธิบายกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  และ    การ
เปล่ียนแปลงโมเมนตัม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ การเคล่ือนท่ีอยาง  อิสระในแนวดิ่ง  การ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไตล  การเคล่ือนท่ีแบบ  ซิมเปลฮารโมนิค  การเคลื่อนท่ีแบบ
หมุน  การเคล่ือนท่ีบนทางโคง สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช 
 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 

(Basic  Biology)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต  

2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  

2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ   และผลท่ีมีตอสังคมและ            
ส่ิงแวดลอม   รวมท้ังการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)  

(Applied Mathematics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  และนําไปใชในการ
แกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเร่ืองเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได 
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram)  และนําไปใชในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับการหา
สมาชกิและจํานวนสมาชิกของเซตได 

4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได 

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการ
ดําเนินการของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการ
เรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน 

เซต   การดําเนินการของเซต  แผนภาพแทนเซต   (Venn-Euler Diagram)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   
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2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
(Applied Mathematics 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะ
เปนไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ
นาจะเปน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกําลังและลอการิทึมท่ีเปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญหาได 

2. รูและใชวิธีสํารวจความคิดเห็นอยางงายและนําผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได 

3. เลือกใชคากลางท่ีเหมาะสมและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนกับขอมูลท่ีกําหนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได 

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการวัดการกระจายโดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
หาตําแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได 

5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได 
6. ใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในเร่ืองการทดลองสุม  เหตุการณ  และนําผลท่ีไดชวยในการ
คาดการณ ตัดสินใจ  และแกปญหาบางอยางได 

7. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปนไป
ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ

นาจะเปน 
 

2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
(Applied Mathematics 3) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได 

2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง
ได 

3. สรางสมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนต้ังฉาก และนําไปใชได  
4. มีความคิดรวบยอดในเร่ือง เมตรกิซและการดําเนินการ ดีเทอรมินันทและการหา ดีเทอรมินันท  
ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจริงได 

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนดีเทอรมินนท  ไปประยกุตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน
ไมเกินสามตัวแปรได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวนตรโีกณมิติ เมตริกซ ดีเทอร

มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 
 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 

(Applied Mathematics 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน  

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ  ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธและฟงกชั่นในรูปตาง ๆ  เชน  สมการ กราฟ  และ
ตาราง 

2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  หาพจนท่ัวไปของลําดับจํากัด และ
หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิตได 

3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได 

4. แกอสมการตัวแปรเดียว  ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ  ฟงกช่ันในการแกปญหาได 
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาท่ีกําหนดใหและนําไปใชในการ
แกปญหาได   

6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองความสัมพันธ  ฟงกชั่น อสมการ  กําหนดการ เชิงเสน  
ลําดบัและอนุกรม  ไปประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณ และการแกปญหาในเร่ืองความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ลําดบัและอนุกรม 
 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 

(Applied Mathematics 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เ พ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ   คณิตศาสตรกับการวัด 
คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการ
วัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ และภาษ ีไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตร
กับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  วิธีการคํานวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ 
กําไร  

2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
3. สามารถคํานวณหาคาเก่ียวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เสนตรง รูประนาบ  รูปทรงเรขาคณิต  สรางรูปเรขาคณิต   
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได 
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได 
7. สามารถนําความรูเร่ืองคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการ 
8. ประกอบอาชีพ  และภาษ ีแกปญหาในสถานการณจริงได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหา  ในเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  

คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี
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2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
(Applied Mathematics 6)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของ
รูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเรื่องพ้ืนท่ี ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพ้ืนท่ี  ปริมาตรท่ีไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได 

2. ใชความรูเร่ืองพ้ืนท่ี และปริมาตรแกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได 
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีกําหนดตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 
4. วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน และใชสถิติในการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง 
5. ใชคาสถิติท่ีไดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิด

ตาง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 
 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 

(Applied Mathematics 7) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน และเศษสวนยอย 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน 
และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน  และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  รูปแบบ และหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร การยกกําลัง n และ
รากท่ี n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญหาได 

2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและการบวก  ลบ  คูณ  หาร ของจํานวนเชิงซอนในรูป
เชิงขั้ว 
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3. เขียนความสัมพันธท่ีมีกราฟเปนภาคตัดกรวยเม่ือกําหนดสวนตาง ๆ  ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได 

4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับลิมิตของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได 

5. มีความเขาใจเก่ียวกับเศษสวนยอย  และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบท่ีกําหนดใหได 
6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกตใน
การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส

เบ้ืองตน และเศษสวนยอย 
 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 

(Applied Mathematics 8) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเร่ืองบําเหน็จ  หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจาง 
เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถคํานวณและหาคาเก่ียวกับเรื่องบําเหน็จ หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี  และ
มูลคาของเงินได  

2. นําความรูเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  และมูลคาของเงินใช
แกปญหาในสถานการณจริงได  

3. นําความรูเก่ียวกับบําเหน็จ  หุน  ต๋ัวเงินคาเสื่อมราคา  คาจาง  เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน  ไป
เช่ือมโยงกับวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  

มูลคาของเงิน 
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2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
(Applied Mathematics 9) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตร 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเวกเตอร และการคํานวณเก่ียวกับเวกเตอรและนําความรูเร่ืองเวกเตอร
ไปใชแกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและการคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนํา
ความรูเร่ืองฟงกชันตรีโกณมิติไปใชแกปญหาได 

3. ใชความรูเก่ียวกับความกวาง  ความยาว  พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการแกปญหาในเรื่องเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พ้ืนท่ีผิว และ

ปริมาตร 
 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 

(Physical Education for Personal Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเลนกีฬาท่ีตนสนใจ 
2. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ    สมรรถภาพ 
3. เพ่ือฝกฝนนํ้าใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของการลนกีฬาท่ีตนสนใจไดถูกตอง 
2. เลนกีฬาอยางมีมารยาท  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา 
3. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบ้ืองตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ
กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
(Home Education and Safety) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง 

2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือใหรูจักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ การใชยา   
สารเสพติด และความรุนแรง 

2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา

เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ และการใชยา   
 
2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
  (Quality of Life Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ   และการปองกัน
โรค 

2. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิต  ของตนเอง
และครอบครัว 

3. เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยใน
ชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบครัว  เพ่ือน  และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย 
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา  สมํ่าเสมอ 
4. ใหความรวมมือในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากลในสถานศึกษาดวยความมี
นํ้าใจนักกีฬา 

5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
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6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได 
7. ไมเก่ียวของกับส่ิงเสพติด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการดําเนินชีวิตเร่ืองหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุน 
วัฒนธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวยการเลนเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ 
เขากับการดําเนินชีวิต 
 
2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3) 
  (Life Management for Happiness) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของวัยรุน  
2. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. เพ่ือใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุนท่ีเหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข 
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ 
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี  
5. มีทักษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ 
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมตามวิถีและ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายท่ีมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนา
สุขภาพของงตนเอง 
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2000–1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
 (Physical Fitness for Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย 

2. เพ่ือใหตระหนักถึงคณุคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา 
3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชีพหรืองานท่ีปฏิบัติ 

2. ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ 
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากลไกของรางกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  
กิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาหาร
และโภชนาการท่ีชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสําหรับตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมท่ีจะประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
2000–1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 

 (Self Defense) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู เ ก่ียวกับสัมพันธภาพ  ระหวางเพศท่ีเหมาะสมของวัยรุน ปจจัยเสี่ยง และ
สถานการณท่ีไมปลอดภัย 

2. เพ่ือใหรักการออกกําลังกาย  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะในการปฏิเสธ   และทักษะในการสรางสัมพันธภาพท่ีเหมาะสม 
2. ออกกําลังกายดวยทาพ้ืนฐานของศิลปปองกันตัวอยางสมํ่าเสมอ 
3. ประเมินและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง / สถานการณท่ีไมปลอดภัยได 
4. ไมเก่ียวของกับสารเสพติดทุกชนิด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย  แนวทางการ
ปองกันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนา
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สมรรถภาพทางกายดวยกีฬาท่ีนําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการท่ีเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการ
ออกกําลังกาย  การสรางมนุษยสัมพันธและการวางตน  เพ่ือนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย 
 
2000–1607 พลศึกษาเพือ่พัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

 (Physical Education for Disabled) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอ่ืน 
2. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเพ่ือฝกการพัฒนากลามเน้ือเฉพาะสวนไดอยางถูกตอง 
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา 
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด
ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเน้ือในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง 
 
2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 

(Development and Life Skill) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใหปลอดจากโรค  ปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด และการใชยา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได 
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวและกลุมเพ่ือน 
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงจากโรคติดตอ  ส่ิงเสพติด  และการใชยา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใชยา 
และการแกปญหาสุขภาพ 
 
2000–1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 

(Health and Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ  เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือย
ลาจากการทํางานไดถูกตอง 

2. เลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ
ตางๆ  

3. บอกอิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด 
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน  1  โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน  อิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด   
หลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน     กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน 
 
2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
  (Safety in Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย 
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได 
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมได 
3. ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทํางาน 
4. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานได 
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
 
2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

(Safety in Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

2. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย 
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามหลักการ 
2. ปฏิบัติงานเกษตรไดอยางปลอดภัย 
3. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ 
4. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตร
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและ
ลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 
 































 






















