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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในงานบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ

ในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความ

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
 

สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.3.7 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.8 ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานธุรกิจ 
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3.3.9 ใชแ้ละดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

3.3.10  ติดตั้งและใชง้านระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ 

3.3.11  ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 

3.3.12 สร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

3.3.13 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โครงสร้าง 
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ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  103  หน่วยกิตและ

เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

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

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
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• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

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

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20204-2001 ระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบาํรุงรักษา 2-2-3 

20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 

20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 2-2-3 

20204-2006 องคป์ระกอบศิลป์สาํหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20204-2007 โปรแกรมกราฟิก 2-2-3 

20204-2008 การสร้างเวบ็ไซต ์ 2-2-3 

20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2-0-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

 

2.3.1  สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1–2–2 

20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคาํ 1–2-2 

20204-2103 โปรแกรมตารางงาน 2–2-3 

20204-2104 โปรแกรมนาํเสนอ 2–2–3 

20204-2105 โปรแกรมฐานขอ้มูล 2–2–3 

20204-2106 โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 2–2–3 

20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2–2-3 

20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 2–2–3 

20204-2109 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 2–2–3 

20204-2110 โปรแกรมมลัติมีเดีย 2–2–3 

20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 2–2–3 

20204-2112 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้ 2–2–3 

20204*2101 ถึง 20204*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20204-5101 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 *-*-x 

20204-5102 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 *-*-x 

20204-5103 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 *-*-x 

20204-5104 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 *-*-x 

20204-5105 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 *-*-x 

20204-5106 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 *-*-x 
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สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20204-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20204-8002 และ 20204-8003 

รวม 4 หน่วยกิต  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20204-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20204-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20204-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20204-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 20204-8502 และ 20204-8503

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20204-8501 โครงงาน *-*-4 

20204-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20204-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

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

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

กลุ่มสรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20204-2001 ระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบาํรุงรักษา 2-2-3 

20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 

20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 2-2-3 

20204-2006 องคป์ระกอบศิลป์สาํหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20204-2007 โปรแกรมกราฟิก 2-2-3 

20204-2008 การสร้างเวบ็ไซต ์ 2-2-3 

20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2-0-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

(Business Computer) 

20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1–2–2 

20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคาํ 1–2-2 

20204-2103 โปรแกรมตารางงาน 2–2-3 

20204-2104 โปรแกรมนาํเสนอ 2–2–3 

20204-2105 โปรแกรมฐานขอ้มูล 2–2–3 

20204-2106 โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 2–2–3 

20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2–2-3 

20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 2–2–3 

20204-2109 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 2–2–3 

20204-2110 โปรแกรมมลัติมีเดีย 2–2–3 

20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 2–2–3 

20204-2112 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้ 2–2–3 

 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20204-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20204-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20204-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20204-8501 โครงงาน *-*-4 

20204-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20204-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดําเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ บ้ืองต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  

เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน

พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         

การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1005 กฎหมายพาณชิย์ 2-0-2 

 (Commercial Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นิติกรรม สัญญา และหน้ี 

2. มีเขา้ใจหลกัการกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพเขา้ใจหลกัการ วธีิการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายพาณิชย ์

2. จดัทาํเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพาณิชย ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ                 

สัญญาเฉพาะ สัญญาท่ีเก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าซ้ือ จา้งทาํของ รับส่งของ การยืม การคํ้าประกนั การจาํนอง-จาํนาํ               

การฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสินคา้ ตวัแทนนายหนา้และประกนัภยั และวธีิการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว เตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  

การใชโ้ปรแกรมตารางทาํการเพื่อการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 

 (Basic Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทาง

เศรษฐศาสตร์ 

2. นาํความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคาดุลยภาค         

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

รายไดป้ระชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตวั วฎัจกัรเศรษฐกิจดุลการคา้และดุลการชาํระเงินและการพฒันา

เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไ้ข 
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20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 

 (Basic Accounting) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดับญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี

ความหมายของสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการ

บญัชี การวิเคราะห์รายการคา้การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการเจา้ของ

คนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ

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

 (Basic Selling) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 

2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ 

2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกั

ขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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20200-1004 พมิพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic Thai Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพไ์ทย 

2. มีทกัษะในการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพห์นงัสือภายนอกและหนงัสือภายในตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ 

เคร่ืองหมายการพิมพ์ประโยค  การคาํนวณคาํสุทธิ  การพิมพ์หนังสือภายนอก  หนังสือภายในและ              

การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20200-1005 พมิพ์องักฤษเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic English Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพอ์งักฤษ 

2. มีทกัษะในการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพจ์ดหมายธุรกิจตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เคร่ืองหมาย การพิมพป์ระโยค การคาํนวณคาํสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2–2-3 

 (Basic operating system) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมระบบปฏิบติัการท่ีเป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) 

และเป็นระบบท่ีเป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) 

3. สามารถติดตั้งใชง้านโปรแกรมระบบปฏิบติัการท่ีเป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบ

ท่ีเป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมระบบปฏิบติัการ  

3. ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบติัการทั้งระบบท่ีเป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบท่ีเป็น

มาตรฐานเปิด (Open Standard) 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการทาํงานของระบบปฏิบติัการ  

การติดตั้งระบบปฏิบติัการต่างๆ ทั้งระบบท่ีเป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบท่ีเป็นมาตรฐาน

เปิด (Open Standard)   การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเ บ้ืองต้นและโปรแกรมยูทิ ลิ ต้ีข อง

ระบบปฏิบติัการ 
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20204-2002 คอมพวิเตอร์และการบํารุงรักษา 2–2–3 

 (Computer and maintenance) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2. สามารถปรับปรุง (Upgrade) และบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

3. สามารถตรวจสอบและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมอรรถประโยชน์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์และการใชง้านอุปกรณ์ต่อพว่ง 

2. ปรับปรุง (Upgrade) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

3. บาํรุงรักษาอุปกรณ์ และแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง ประกอบ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลกัษณะงาน การบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและ 

กาํจดัไวรัส แกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สาํรองและป้องกนัความเสียหายของ 

ขอ้มูล และการกูคื้นขอ้มูล 
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20204-2003 คณติศาสตร์คอมพวิเตอร์ 1-2-2 

 (Computer mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับวิวฒันาการของระบบจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการ

ทาํงานของคอมพวิเตอร์ 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบจาํนวน  ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเชิงเส้น และ

ทฤษฎีเมตริกซ์ 

3. สามารถคาํนวณระบบจาํนวน  ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์  พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเชิงเส้น และ

ทฤษฎีเมตริกซ์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการของระบบจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กบั

การทาํงานของคอมพิวเตอร์  

2. แสดงความรู้เก่ียวระบบจาํนวน  ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเชิงเส้น 

และทฤษฎีเมตริกซ์ 

3. คาํนวณระบบจาํนวน  ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์  พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเชิงเส้น และทฤษฎี

เมตริกซ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิวฒันาการของระบบจาํนวน  ความสัมพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กบัการ

ทาํงานของคอมพวิเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น และทฤษฎีเมตริกซ์  
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20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 

 (Programming principles) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม  

2. สามารถวเิคราะห์ออกแบบผงังาน รหสัเทียม  และขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา (Algorithm) 

3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาคอมพวิเตอร์   

4. สามารถเขียนคาํสั่งควบคุมการทาํงานเบ้ืองตน้  

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม   

2. วเิคราะห์ออกแบบผงังาน รหสัเทียมและขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา (Algorithm) 

3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ 

4. เขียนคาํสั่งควบคุมการทาํงานเบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผงังาน รหัสเทียม และ

ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใชก้ระบวนการเขียนโปรแกรม 

คาํสั่งการคาํนวณ เง่ือนไขกรณี และการทาํซํ้ า การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย  
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20204-2005 เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 2–2-3 

 (Introduction to Computer Networks) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและองคป์ระกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์และเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

3. สามารถใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองคก์ร 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานและกระบวนการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. ใชอุ้ปกรณ์และเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชใ้นงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังานขององคก์ร 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและองคป์ระกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภท

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตวักลางการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โปรโตคอล รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การติดตั้งระบบปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้

โปรแกรมประยกุตแ์ละโปรแกรมยทิูลิต้ีบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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20204-2006 องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพวิเตอร์ 1-2- 2 

 (Art Elements for Computer Works) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขององคป์ระกอบศิลป์สาํหรับงานคอมพิวเตอร์ 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ จาํแนก ธาตุทางทศันศิลป์ หลกัการ และกฎเกณฑข์ององคป์ระกอบศิลป์ 

3. เขา้ใจในการจดัพื้นท่ี จุดสนใจของวตัถุ การเนน้ การจดัวางตาํแหน่งวตัถุและจดัวางวตัถุชนิดต่าง ๆ  

4. สามารถออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ จาํแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ของ

องคป์ระกอบศิลป์ 

2. แสดงความรู้การจดัพื้นท่ี จุดสนใจของวตัถุ การเนน้การจดัวางตาํแหน่งวตัถุและจดัวางวตัถุชนิดต่าง  ๆ 

3. ออกแบบส่ือดิจิทลัตามหลกัการของการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

4. ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

คําอธิบายรายวชิา 

      ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขององค์ประกอบศิลป์ การจาํแนก ธาตุทางทศันศิลป์ หลกัการและ

กฎเกณฑข์ององคป์ระกอบศิลป์  การจดัพื้นท่ี จุดสนใจของวตัถุ  การเนน้การจดัวางตาํแหน่งวตัถุและจดัวาง

วตัถุชนิดต่าง ๆ การออกแบบ สร้าง แกไ้ขและตกแต่งช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
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20204-2007 โปรแกรมกราฟิก 2–2–3 

 (Graphics program) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ประเภทและคุณลกัษณะของภาพกราฟิก 

2. สามารถสร้าง แกไ้ข และตกแต่งภาพโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟิก 

3. สามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ ประเภทและคุณลกัษณะของภาพกราฟิก 

2. สร้าง แกไ้ข และตกแต่งภาพโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟิก  

3. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก หลักการของ

ภาพกราฟิกแบบ Vector  และ Bitmap  การสร้าง แก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

กราฟิก  และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ   
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20204-2008 การสร้างเวบ็ไซต์ 2–2-3 

 (Website Creation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและโครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซต ์

2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เคร่ืองมือการสร้าง

เวบ็ไซต ์

3. เขา้ใจหลกัการออกแบบและกาํหนดส่วนประกอบท่ีจาํเป็นของเวบ็เพจ 

4. สามารถติดตั้งโปรแกรมจาํลอง Web Server หรืออพัโหลด (Upload) เวบ็ไซต ์

5. สามารถใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ  CMS สําหรับการ

ออกแบบและสร้างเวบ็ไซต ์

6. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการโครงสร้างการทาํงานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา 

 ในการสร้างเวบ็ไซต ์

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS สําหรับการ

ออกแบบและสร้างเวบ็ไซต ์

3. ติดตั้งโปรแกรมจาํลอง Web Server หรืออพัโหลด (Upload) เวบ็ไซต ์

4. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมกราฟิกเพื่อเสริมในการออกแบบและการสร้างเวบ็ไซต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการและโครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซต ์การออกแบบเวบ็ไซต ์

การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสาํเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management 

System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้ งโปรแกรมจาํลอง          

Web Server หรืออพัโหลด (Upload) เวบ็ไซต ์   
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20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพวิเตอร์ 2–0–2 

 (Ethics and Computer Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 

2. เขา้ใจในหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคอมพิวเตอร์และ พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 

3. เขา้ใจในหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 

2. แสดงความรู้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคอมพิวเตอร์และ พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิและกฎหมายสิทธิบตัร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลกักฎหมายว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์  กฎหมายลิขสิทธ์ิและ กฎหมายสิทธิบตัร   
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

(Business Computer) 
 

20204-2101 อนิเทอร์เน็ตในงานธุรกจิ 1–2–2 

 (Internet in business) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของอินเทอร์เน็ต  

2. เขา้ใจเก่ียวกบัการขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต  (E-commerce) 

3. สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล (Search engine) 

4. สามารถประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของอินเทอร์เน็ต 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต (E-commerce) 

3. ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล (Search engine) 

4. ประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของอินเทอร์เน็ต การขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)  

การสืบคน้ขอ้มูลดว้ย (Search Engine) การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  และการทาํธุรกิจออนไลน์    
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20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคํา 1–2-2 

 (Word Processor) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของโปรแกรมประมวลผลคาํ 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํในการสร้าง แกไ้ข และตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบและถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมประมวลผลคาํ 

2. ใชค้าํสั่งในโปรแกรมประมวลผลคาํ สร้าง แกไ้ขและตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง ๆ  

3. พิมพเ์อกสารออกทางเคร่ืองพิมพด์ว้ยโปรแกรมประมวลผลคาํ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการทาํงานของโปรแกรมประมวลผลคาํ  ใช้คาํสั่งในโปรแกรม

ประมวลผลคาํปฏิบติัการสร้าง แกไ้ข และตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง ๆใชเ้คร่ืองมือจดัทาํเอกสารทางราชการ 

เอกสารทางวชิาการ รายงาน จดหมายเวยีน และคาํสั่งแมโครเบ้ืองตน้ และการพิมพเ์อกสารทางเคร่ืองพิมพ ์ 
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20204-2103 โปรแกรมตารางงาน 2–2-3 

 (Schedule program) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของโปรแกรมตารางงาน 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบเคร่ืองมือของโปรแกรมตารางงาน 

3. สามารถใชเ้คร่ืองมือ และคาํสั่งของโปรแกรมตารางงาน 

4. สามารถใชสู้ตรคาํนวณและฟังกช์ัน่ต่างๆ Pivot Table Macro ของโปรแกรมตารางงาน 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมตารางงาน 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการใชเ้คร่ืองมือของโปรแกรมตารางงาน 

3. ใชเ้คร่ืองมือและคาํสั่ง เพื่อจดัการเก่ียวกบัตารางทาํการ 

4. สรุปจดัทาํรายงาน และแสดงผลขอ้มูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลกัษณะงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมตารางงาน หลกัการใชเ้คร่ืองมือและคาํสั่ง

ของโปรแกรมในการสร้าง แก้ไขและตกแต่งขอ้มูล  จดัการเก่ียวกบัไฟล์ขอ้มูล การใช้สูตรคาํนวณและ

ฟังก์ชนัต่าง ๆ การสร้างรายงานในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ขอ้มูล Pivot Table Macro และการพิมพ์

เอกสารทางเคร่ืองพมิพ ์ 
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20204-2104 โปรแกรมนําเสนอ 2–2–3 

 (Presentation program) 

 จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบโครงร่างเร่ืองราว (Story board)   

2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมนาํเสนอ 

3. สามารถสร้าง แกไ้ข และตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ 

4. สามารถใชเ้ทคนิคพิเศษ และใส่มลัติมีเดียเพื่อการนาํเสนอ   

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการออกแบบโครงร่างเร่ืองราว (Story board)   

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบช้ินงานนาํเสนอ 

3. สร้าง แกไ้ข และตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ 

4. ใชเ้ทคนิคพิเศษและใส่มลัติมีเดียในการนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบโครงร่างเร่ืองราว (Story board)  หลักการทาํงานของ

โปรแกรมนาํเสนอ    สร้าง แกไ้ข และตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ  ใชเ้ทคนิคพิเศษ และใส่มลัติมีเดีย

เพื่อการนาํเสนอ    
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20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล 2–2–3 

 (Database program) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของระบบฐานขอ้มูล ชนิด และลกัษณะของฐานขอ้มูล 

2. สามารถปฏิบติัออกแบบ สร้าง และแกไ้ขระบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล ชนิดและลกัษณะของฐานขอ้มูล 

2. ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง และแกไ้ขระบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของระบบฐานขอ้มูล ชนิดและลกัษณะของฐานขอ้มูล การสร้าง

ฐานขอ้มูล และตารางขอ้มูล การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตาราง ( Relationship) การสืบคน้ แกไ้ข และ

ปรับปรุงขอ้มูล การสร้างฟอร์ม รายงานขอ้มูล และการใชง้านแมโคร (Macro) 
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20204-2106 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 2–2–3 

 (Statistical Package Program) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทางสถิติ 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

3. สามารถใชค้าํสั่งเพื่อการคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

4. สามารถใชค้าํสั่งเพื่อการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางสถิติและแผนภูมิ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางสถิติ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

3. ปฏิบติัการใชค้าํสั่งในการคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

4. ปฏิบติัการใชค้าํสั่งในการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางสถิติและแผนภูมิ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ  การคาํนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การจดัเตรียมขอ้มูล หลกัการทาํงานของโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ การใชค้าํสั่งคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และการจดัทาํรายงานขอ้มูลทาง

สถิติและแผนภูมิ 
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20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 2–2-3 

 (Programming Computer language) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถวเิคราะห์ และเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  

3. สามารถสร้างชุดคาํสั่งตามขั้นตอนการแกปั้ญหา (Algorithm)  

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  

2. เขียนโปรแกรมภาษา ในงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของโปรแกรม

ภาษา คอมพิวเตอร์การแกไ้ขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคาํสั่งควบคุมการทาํงานของ

โปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีเปิดใชไ้ดใ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 
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20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบื้องต้น 2–2–3 

 (Object-Oriented Programming Basic) 

จุดประสงค์ของรายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

3. สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียน โปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

2. ใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

3. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  หลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ

เบ้ืองตน้  ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  ใช้เคร่ืองมือสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ

เบ้ืองตน้ และปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20204-2109 การผลติส่ือส่ิงพมิพ์ 2–2–3 

 (Production of print media) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

2. เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํส่ือส่ิงพิมพ ์

3. สามารถออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัทาํส่ือส่ิงพิมพ ์

3. ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์  กระบวนการจัดทาํส่ือส่ิงพิมพ์ ปฏิบติัการ

ออกแบบ สร้าง  แกไ้ข และตกแต่งส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย 2–2–3 

 (Multimedia Program) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการสร้างส่ือมลัติมีเดีย 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการออกแบบโครงร่างเร่ืองราว (Story Board) 

3. สามารถออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดีย 

4. สามารถผลิตส่ือมลัติมีเดียในงานอาชีพ  

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการสร้างส่ือมลัติมีเดีย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการโครงร่างเร่ืองราว (Story Board) 

3. ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดีย 

4. ปฏิบติัการผลิตส่ือมลัติมีเดียในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการสร้างส่ือมลัติมีเดีย  หลกัการออกแบบโครงร่างเร่ืองราว (Story Board)

การออกแบบ สร้าง แกไ้ข ตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดีย  และการผลิตส่ือมลัติมีเดียในงานอาชีพ 
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20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 2–2–3 

 (Animation program) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจหลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 

3. สามารถออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งภาพเคล่ือนไหวโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง  

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้หลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 

3. ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง แกไ้ข และตกแต่งภาพเคล่ือนไหวโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

4. สร้างภาพเคล่ือนแบบไหว  2  มิติ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการสร้างภาพเคล่ือนไหว  หลักการทาํงานของโปรแกรมสร้าง

ภาพเคล่ือนไหว  ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง แกไ้ข  ตกแต่งภาพเคล่ือนไหวโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปและ

ปฏิบติัการสร้างแอนิเมชัน่ภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ  
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20204-2112 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น 2–2–3 

(Development of basic mobile applications) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้

2. ออกแบบและพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พาเบ้ืองตน้

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้

2. ปฏิบติัการออกแบบและพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้ ประเภทของอุปกรณ์

พกพา ระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์พกพา เคร่ืองมือพฒันาระบบปฏิบติัการอุปกรณ์พกพา การใชเ้คร่ืองมือ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา  
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20204-8001 ฝึกงาน *-*-4 

(Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ 

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20204-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

(Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ 

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20204-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

(Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ 

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20204-8002 ในสถานประกอบการ 

สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20204-8501 โครงงาน *-*-4 

(Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ

5. รายงานผลการปฏิบติังาน

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา 

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20204-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

(Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ

5. รายงานผลการปฏิบติังาน

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา 

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

20204-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

(Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ

5. รายงานผลการปฏิบติังาน

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือ

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20204-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

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

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะ               

ทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั             

การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้

กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการ              

และวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม การใชก้ระบวนการกลุ่ม

และการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ

ปรับปรุงการทาํงาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม                  

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม           

อนัดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 

 


	
	1. ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. อ่านข้อความ กำหนดการและป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	5. เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ กา...
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              และในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                  และในการปฏิบัติงาน
	1. ฟัง-ดูการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ
	2. ออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง
	3. สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
	4. ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             และในการปฏิบัติงาน
	สมรรถนะรายวิชา
	4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             และในการปฏิบัติงาน
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
	3. นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
	4. เขียนรายงานการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ
	2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
	3. การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานศิลปกรรม
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเกษตร
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานประมง
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานท่องเที่ยว
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานสิ่งทอ
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้โนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
	1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานดนตรี
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานดนตรี
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานดนตรี
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม          ของเจ้าของภาษา
	2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
	3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคม                    และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
	3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคม                และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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