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สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สําเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมืออย่าง
ดียิ่งจากหน่ วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิ เทศก์ ครู ผูส้ อน ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่ งได้อุทิศสติปัญญา ความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อ
การพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็ นสําคัญ ในการนี้ สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา จึง
ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝี มือ
ให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ยน เที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ จากแหล่ งวิ ทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
ให้ตรงตามความต้องการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กับตน สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
มีทกั ษะการสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสร้างอาชีพและ
พัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้านความรุ นแรงและ
สารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่ วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ดํารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เข้าใจและเห็ นคุ ณค่ าของการอนุ รั กษ์ศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น
มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิ กภาพที่ ดี มี มนุ ษยสัมพันธ์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และวินัยในตนเอง มี สุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมี ส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องของประเทศและโลก
มี ความรั กชาติ สํานึ กในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดํารงรั กษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

3

หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาํ หนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนิ นงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตามแบบแผน
ในขอบเขตสําคัญและบริ บทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นงานประจํา ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้
ในการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุ มในบางเรื่ อง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการแก้ปั ญ หาและการปฏิ บ ัติ งาน
ในบริ บทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสยั ที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สั ป ดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมี เ วลาเรี ย นและจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ตามที่ ก ํา หนด และสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

4

3.4 การฝึ กอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างของหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 แบ่ ง เป็ น 3 หมวดวิ ชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) จํา นวนหน่ วยกิ ตของแต่ ละหมวดวิชาและกลุ่ มวิชาในหลัก สู ตร ให้เ ป็ นไปตามที่ ก าํ หนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็ นรายวิชาบังคับ
ที่สะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยง
กับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนด และผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และ
หรื อพัฒนาเพิ่มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด
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5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิต
และหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้นในสถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน
ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น
ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อ
ภาคเรี ยนที่ 6 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชี พ
สามารถนํารายวิชาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงงานพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ อง
ที่จะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรื อประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขั้นตอนกระบวนการ ดําเนินการ
ประเมิ นผล สรุ ป และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ซึ่ งอาจทํา เป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่ มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับ
ลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ที่สมั พันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจํานวน 4 หน่วยกิต ใช้
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ กรณี ที่กาํ หนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่ วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ทะนุ บาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึ กและจิตอาสาในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ
ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
7.2 การประเมิ นผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่า ด้ว ยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

8. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที่ จะดําเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
โดยจัด อัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี ต่อภาคปฏิ บตั ิ ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ ประมาณ 20 : 80
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
8.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึ งถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
8.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ และกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ครบ
ตามที่กาํ หนดในโครงสร้างหลักสู ตร
8.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรี ยน
8.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานของการ
เรี ยนวิชาชีพควรจัดให้เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
8.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรี ยนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
8.3 จัดให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนรายในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด
ความสนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
8.4 จัดรายวิชาทวิภาคีที่นาํ ไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณากําหนดภาคเรี ยน
ที่จดั ฝึ กอาชีพ รวมทั้งกําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานของรัฐที่นาํ ไปร่ วมฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนั้น ๆ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

7

8.5 จัดรายวิชาฝึ กงานในภาคเรี ยนที่ 5 หรื อ 6 ครั้งเดียว จํานวน 4 หน่ วยกิต 320 ชัว่ โมง (เฉลี่ย 20 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ต่อภาคเรี ยน) หรื อจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ ง คือ ภาคเรี ยนที่ 5 จํานวน 2 หน่ วยกิ ต และ
ภาคเรี ยนที่ 6 จํานวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ 160 ชัว่ โมง (เฉลี่ย 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื่อนไข
ของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
ในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กงานนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนําไปเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กงานด้วย
การจัดฝึ กงานในภาคฤดูร้อนสามารถทําได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึ กให้ครบตามที่
หลักสู ตรกําหนด
8.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที่ 5 หรื อ 6 ครั้งเดียว จํานวน 4 หน่วยกิต (12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ต่ อภาคเรี ยน) หรื อจัดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ ง คื อ ภาคเรี ยนที่ 5 และภาคเรี ยนที่ 6 รวม 4 หน่ วยกิ ต
(6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
8.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
8.8 จัดจํานวนหน่ วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยนไม่เกิน 22 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่ วยกิต
ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนปกติและภาคเรี ยนฤดูร้อนโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 35 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ส่ วนการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทั้งนี้ หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็ นในการจัดหน่วยกิตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้น อาจทําได้แต่ตอ้ งไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

9. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสู ตร ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องดําเนินการ ดังนี้
9.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ไปร่ วมกําหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน
ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชา ทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่
หลักสู ตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบด้วย
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9.2 ร่ วมจัดทําแผนฝึ กอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนําไปใช้ในการฝึ กอาชีพ และดําเนินการ
วัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
9.3 จัด แผนการเรี ย นระบบทวิ ภ าคี ต ามความพร้ อ มของสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่จดั การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

10. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่ าํ กว่าระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึ กษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษากําหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษากําหนด และ “ผ่าน”
ทุกภาคเรี ยน

13. การพัฒ นารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรี ยนนอกเหนือจากรายวิชาที่กาํ หนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ น
รายวิ ช าหรื อลัก ษณะบู ร ณาการ ผสมผสานเนื้ อหาวิ ชาที่ ครอบคลุ มสาระของกลุ่ มวิ ชาภาษาไทย กลุ่ มวิ ชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึ กษา กลุ่มวิชาสุ ขศึ กษาและ
พลศึกษา ในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวิ ช าในแต่ ล ะกลุ่ มวิ ช าในการจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ และสามารถพัฒ นารายวิ ช าเพิ่ มเติ ม
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลือกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชา
และสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด

14. การปรับปรุงแก้ ไข พัฒ นารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัตหิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนิ นการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไว้ให้ชดั เจน
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
15.1 หลักสู ตรที่ยดึ โยงกับมาตรฐานอาชีพ
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
15.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
15.4 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสู ตร เพื่อพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี
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1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ชื่อวิชา
ลําดับที่วิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

2 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุม่ วิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์)

2

X X

0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชา

2

X X X X

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

2

X X

0 0

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
10 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X วิชาเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

06
07
08
09
10

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ปวช.

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้านภาษาและการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พการตลาดให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
4. เพื่อให้สามารถในงานบริ การทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิ ง
ธุ รกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอาชีพการตลาด
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
ใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผู อ้ ื่ น และการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัม พันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ค วามคิ ดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต ตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต
ประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้ นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดาเนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 วางแผนขายสิ นค้าหรื อบริ การประเมินผลและรายงานการขาย
3.3.6 จัดทาฐานข้อมูลทางการตลาด
3.3.7 เขียนแผนธุ รกิจตามลักษณะการดาเนินธุ รกิจ
3.3.8 สร้างสรรค์งานโฆษณา
3.3.9 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายและจัดแสดงสิ นค้า
3.3.10 ปฏิบตั ิการขายสิ นค้าออนไลน์
3.3.11 วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
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สาขางานการตลาด
3.3.12 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พการตลาดที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุ ม
ในบางเรื่ อง
3.3.13 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานการตลาด
3.3.14 ให้คาแนะนาพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.15 สร้างสรรค์ สื่ อสาร บูรณาการความรู ้ดา้ นการตลาด ศาสตร์ อื่น ๆ และประสบการณ์
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการและปฏิบตั ิงานด้านการตลาด
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่ วยกิตและเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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103 หน่ วยกิต

สาขาวิชาการตลาด

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สาหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สาหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิ ต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาหนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1210

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานธุ รกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
สาขาวิชาการตลาด

1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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สาขาวิชาการตลาด

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1404 คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจและบริ การ
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

สาขาวิชาการตลาด

 รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนาเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
20000-1505 อาเซียนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซียน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่ มสุ ขศึ กษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
สาขาวิชาการตลาด

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001-2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
0-4-2
0-4-2

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20202-2001
20202-2002
20202-2003
20202-2004
20202-2005
20202-2006
20202-2007
20202-2008

ชื่ อวิชา
การตลาดเบื้องต้น
การขายออนไลน์
การหาข้อมูลการตลาด
การดาเนิ นธุ รกิจขนาดย่อม
การจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การจัดแสดงสิ นค้า
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-3-3
1-4-3
2-2-3

สาขาวิชาการตลาด

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ย นรายวิช าต่ อไปนี้ จ นครบหน่วยกิตที่กาหนด
2.3.1 สาขางานการตลาด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20202-2101 การจัดซื้ อเบื้องต้น
20202-2102 การขายตรง
20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ ง
20202-2104 การบรรจุภณั ฑ์
20202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์
20202-2106 การกาหนดราคา
20202-2107 การประกันภัย
20202-2108 การขายประกันชีวติ
20202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิ ชย์
20202-2113 ศิลปะการขาย
20202-2114 กฎหมายธุ รกิจค้าปลีกและขายตรง
20212-2104 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานขาย
20202*2101 ถึง 20202*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20202-5101 ปฏิบตั ิงานการตลาด 1
20202-5102 ปฏิบตั ิงานการตลาด 2
20202-5103 ปฏิบตั ิงานการตลาด 3
20202-5104 ปฏิบตั ิงานการตลาด 4
20202-5105 ปฏิบตั ิงานการตลาด 5
20202-5106 ปฏิบตั ิงานการตลาด 6
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

ท-ป-น
2-0-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-2-3
1-2-2
3-0-3
1-2-2
2-2-3
2-0-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาขาวิชาการตลาด

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่ วยกิ ตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อกาหนดรายละเอี ยดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิ ต
เพื่อนาไปจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ และแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20202-8001 จานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20202-8002 และ 20202-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20202-8001
20202-8002
20202-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20214-8501 จานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 20214-8502 และ 20214-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20202-8501
20202-8502
20202-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2001 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
20000-2002 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101
20000-1102
20000-1103
20000-1104
20000-1105
20000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
20000-1203 การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ
กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1227
20000-1228
20000-1229
20000-1230
20000-1231
20000-1232
20000-1233
20000-1234
20000-1235
20000-1236
20000-1237
20000-1238
20000-1239
20000-1240
20000-1241
20000-1242
20000-1243
20000-1244
20000-1245

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริ การ
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์

1-2-2
1-2-2
0-2-1

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401
20000-1404
20000-1405
20000-1406

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจและบริ การ
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
สถิติการทดลอง
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
20000-1501
20000-1502
20000-1503
20000-1504
20000-1505
20000-1506
20000-1507

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซียน

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุ ขศึกษา
20000-1601 ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุ ขภาวะ
20000-1602 เพศวิถีศึกษา
กลุ่มพลศึกษา
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
กลุ่มบูรณาการ
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
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2-0-2
1-0-1
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1-0-1
1-0-1
0-2-1
0-2-1
1-2-2
1-2-2

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101

ภาษาไทยพืน้ ฐาน

2-0-2

(Basic Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและ
สถานการณ์
3. สามารถนําความรู ้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ได้ถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน
วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
เขียนข้อความเพื่อติดต่อกิจธุระ สรุ ป อธิบาย บรรยายและกรอกข้อมูลตามหลักการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการรั บ สารและส่ งสารด้วยภาษาไทย เขี ยนสะกดคํา การใช้ถ้อยคํา สํานวน ระดับภาษา
การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจาก
สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม
การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติดต่อกิจธุ ระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนข้อความติดต่อกิ จธุ ระ สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนประวัติย่อ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

0-2-1

(Thai for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดสื่ อสารในงานอาชีพตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั งคําสั่งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บตั ิงาน การฟั งและดู สารในงานอาชี พจากสื่ อบุคคล
สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน การอ่ านคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอี ยดของผลิ ตภัณ ฑ์ การนําเสนอผลงาน การสาธิ ตขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ งานหรื อกระบวนการผลิ ตชิ้ นงาน
การสัมภาษณ์ งาน การพูดติ ดต่อสื่ อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิ บตั ิ งาน การเขียนโครงการและแผนธุ รกิ จ
และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ

0-2-1

(Business Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานธุรกิจถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานธุรกิจ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดในงานธุรกิจตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั งคําสั่งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บตั ิ งาน การฟั งและดู สารในงานธุ รกิ จจากสื่ อบุ คคล
สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน การอ่ านคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลงาน การเสนอขายสิ นค้าและบริ การ การพูดติดต่อธุ รกิจ การสัมภาษณ์งาน
การเขียนเพื่อติดต่อธุ รกิจ การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน การเขียนโครงการและแผนธุ รกิจ และการเขียนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1104

การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ

0-2-1

(Thai Speaking for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีทกั ษะในการพูดสื่ อสารในงานอาชีพตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. สามารถใช้ทกั ษะการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพูดในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลักการ
2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับงานอาชีพตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เกี่ ยวกั บการพู ดในงานอาชี พ การทําหน้ าที่ โฆษกและพิ ธี กร การเขี ยนเค้าโครงการพู ด การพู ด
ในโอกาสต่ าง ๆ เกี่ ยวกับงานอาชี พ การพู ดแสดงความคิ ดเห็ น การกล่ าวรายงาน การนําเสนอผลงาน การบรรยาย
การสรุ ป การพูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอําลาอาลัย การกล่าวสุ นทรพจน์
และการกล่าวอวยพร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1105

การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ

0-2-1

(Thai Writing for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีทกั ษะในการเขียนสื่ อสารในงานอาชีพตามหลักการ
2. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนสะกดคํา คําทับศัพท์ ศัพท์บญั ญัติ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสและรู ปแบบต่าง ๆ
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรู ปแบบและหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเขี ยนในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหารที่ ใช้ในชี วิตประจําวัน และ
งานอาชีพ การเขียนสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท์ ศัพท์บญั ญัติและศัพท์เฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรู ้ สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนรายงานการประชุ ม บันทึ กข้อความ จดหมาย กิ จธุ ระและธุ รกิ จ
การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

0-2-1

(Creative Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีทกั ษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา
1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบ โอกาสและหลักการเขียน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหาร ภาพลักษณ์ในภาษา
การพูด-เล่าเรื่ อง การอธิ บาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุ ปความ การเขียน
บรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็ นและแสดงความรู ้ สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทร้ อยกรอง และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง

0-2-1

(Real Life English)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนัก ถึ งความสําคัญ และเห็ น ประโยชน์ ของการใช้ภ าษาอังกฤษในชี วิต ประจําวัน และในการ
ปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
อ่านข้อความ กําหนดการและป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน คําศัพท์
สํานวนภาษาที่ใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกี่ ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุ ขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตําแหน่ ง
ที่ ต้ งั การเดิ นทาง ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ กําหนดการ ป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1202

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

0-2-1

(English Listening and Speaking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการฟั งและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ในชี วิตประจําวันและในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึ งความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการฟั งและพูดภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและ
ในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่ อประเภทต่าง ๆ
ออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง
สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและการปฏิ บตั ิงาน หลักและวิธีการฟั ง
และพู ดภาษาอังกฤษ การฟั ง-ดู การสื่ อ สารด้ว ยภาษาอังกฤษจากสื่ อ ประเภทต่ าง ๆ การออกเสี ยงตามหลักการ
ออกเสี ยง การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้วจั นะภาษาและอวัจนะภาษา
(verbal and non-verbal language) การใช้ภ าษาตามมารยาทสั ง คมและวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1203

การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

0-2-1

(Reading Authentic Materials in English)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึ งความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการ
ปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านสารคดีและหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ
อ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาอังกฤษ
อ่านกําหนดการ บันทึกข้อความ และจดหมายภาษาอังกฤษ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การอ่ า นสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ภ าษาอัง กฤษชนิ ด ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํา วัน หลั ก และกลวิ ธี
การอ่านแบบต่าง ๆ การอ่านสารคดี บันเทิงคดี หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ ด
ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กําหนดการ บันทึกข้อความ
จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1204

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Everyday English Writing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึ งความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการ
ปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ
เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนข้อมูล
บุ ค คล ข้อ ความ บัน ทึ ก ย่อ บัต รอวยพรในโอกาสต่ าง ๆ จดหมายส่ ว นตัว จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ การกรอก
แบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1205

ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ

0-2-1

(English for the Workplace)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

สมรรถนะรายวิชา
ฟัง-ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
อ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและคําเตือนในสถานประกอบการ
เขียนบันทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบตั ิงาน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึ กทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

1.
2.
3.
4.

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้ภ าษาอังกฤษในสถานประกอบการ การฟั ง-ดู เรื่ องราวเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ งาน
การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตําแหน่งและหน้าที่งาน ทิศทาง ตําแหน่งที่ต้ งั
การซื้ อขาย การให้บริ การ การสนทนาทางโทรศัพท์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ
คําเตือนที่ พบในสถานประกอบการ การเขียนบันทึ ก การกรอกแบบฟอร์ ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒ
ั นาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1206

ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต

0-2-1

(English for the Internet)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูล ติดต่อสื่ อสารและ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

สื บค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คาํ สําคัญ
อ่านคําสัง่ และปฏิบตั ิตามคําสั่งที่ปรากฎบนหน้าจอ
นําเสนอข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์
เขียนข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้ภ าษาอัง กฤษที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อิ น เทอร์ เน็ ต คําศัพ ท์ สํานวนและโครงสร้ างภาษา
ที่พบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคําสั่งและปฏิบตั ิตามคําสั่งที่ปรากฎบนหน้าจอ
การสื บ ค้น ข้อ มู ล เรื่ อ งที่ ส นใจ/เรื่ อ งทางวิชาชี พ โดยใช้คาํ สําคัญ (Keywords) การอ่ าน สรุ ป และนําเสนอข้อ มู ล
ที่ สื บ ค้น จากเว็บไซต์ (Websites) การเขี ยนรู ป แบบต่ าง ๆ บนสื่ อ สังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1207

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English for Project Work)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงานในเรื่ องที่สนใจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนการทําโครงงานในเรื่ องที่สนใจหรื อบูรณาการกับสาขาวิชาที่เรี ยน
สื บค้นข้อมูลในเรื่ องที่สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามรู ปแบบและขั้นตอนการทําโครงงาน
นําเสนอโครงงานตามขั้นตอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ รู ปแบบและขั้นตอนการทําโครงงาน องค์ประกอบของ
โครงงาน ศัพท์ สํานวน ประโยค และโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงาน การวางแผนการทําโครงงาน
ในเรื่ อ งที่ ส นใจหรื อ บู รณาการกับสาขาวิชาที่ เรี ยน การสื บ ค้น ข้อมู ลในเรื่ องที่ สนใจจากแหล่ งการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
การจัดทําโครงงานตามรู ปแบบและขั้นตอน นําเสนอโครงงานตามขั้นตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1208

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพื่อการทํางาน

0-2-1

(English for Career Preparation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ การสมัค รงานและ
การปฏิบตั ิงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกับการสมัครงานและการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่ การกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
การสมัค รงานออนไลน์ การสั ม ภาษณ์ ง าน คําศัพ ท์ สํานวนประโยคที่ ใช้ในการปฏิ บ ัติ ง าน การสนทนาตาม
สถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
และการปฏิบตั ิงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1210

ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ

0-2-1

(English for Business)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
อ่านเอกสาร แผ่นพับและคู่มือการปฏิบตั ิงานในงานทางธุรกิจ
สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
การให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การ
กรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

1.
2.
3.
4.

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้อ งกับ งานธุ ร กิ จ การฟั ง-ดู เรื่ อ งราว
ทางธุ รกิ จ การอ่ านเอกสาร แผ่น พับและคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน การสนทนาตามสถานการณ์ ทางธุ รกิ จ การติ ดต่ อ
ทางโทรศัพท์ การให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การ การเขียนจดหมายธุ รกิ จ บันทึ กข้อความ ข้อความแสดงความยินดี
ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การกรอกแบบฟอร์ มทางธุ รกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
20000-1220

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Chinese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาจีน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาจีน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนภาษาจีน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจี นในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอัก ษรภาษาจี น การอ่ านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพ ท์ สํานวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรจีน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1221

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Chinese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาจีนเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่ านและเขียนภาษาจี น ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาจี นในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1222

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Japanese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ ปุ่นในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาญี่ปุ่น
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาญี่ปุ่น
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรญี่ปุ่นตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง -ดู แ ละออกเสี ย งอัก ษรภาษาญี่ ปุ่ น การอ่ านคําและประโยค การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํานวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรญี่ ปุ่น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1223

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Japanese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1224

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Korean Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลี ในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเกาหลี
อ่านคําและประโยค ตามหลักการออกเสี ยงภาษาเกาหลี
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเกาหลีตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู แ ละออกเสี ยงอัก ษรภาษาเกาหลี การอ่ านคําและประโยค การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํานวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเกาหลี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1225

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Korean Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาเกาหลี ใ นงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ ภ าษาเกาหลี ใ น
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1226

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Vietnamese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเวียดนาม
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาเวี ย ดนามในชี วิ ต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1227

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Vietnamese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเวียดนามเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาเวี ยดนามในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภ าษาเวี ย ดนาม
ในสถานการณ์ งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
การเขี ย นคําศัพ ท์ สํานวน รู ป ประโยคเบื้ องต้น และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเวียดนาม
ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1228

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Indonesian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนีเซีย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาอินโดนีเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรอินโดนีเซียตามหลักการเขียนภาษาอินโดนีเซีย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่ านและเขี ยนภาษาอิ น โดนี เซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนี เซี ย การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรอินโดนี เซี ย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1229

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Indonesian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนี เซี ยในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1230

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Burmese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาพม่ าในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาพม่า
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาพม่า
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรพม่าตามหลักการเขียนภาษาพม่า
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู แ ละออกเสี ย งอัก ษรภาษาพม่ า การอ่ า นคํา และประโยค การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํ า นวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรพม่า และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษา
พม่าในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1231

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Burmese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาพม่าเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชี พ ฟั ง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1232

ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Khmer Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเขมร
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเขมร
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเขมรตามหลักการเขียนภาษาเขมร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู แ ละออกเสี ย งอัก ษรภาษาเขมร การอ่ า นคําและประโยค การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํ า นวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเขมร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษา
เขมรในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1233

ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Khmer Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเขมรเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟั ง-ดูการใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1234

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Laotian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลัก การใช้ภ าษาลาวในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาลาว
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาลาว
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรลาวตามหลักการเขียนภาษาลาว
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาลาว การอ่ านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพ ท์ สํานวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรลาว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
ในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1235

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Laotian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาลาวเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์สาํ นวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งาน
อาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน
รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1236

ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Malaysian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาบามาเลเซีย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษามาเลเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรมาเลเซียตามหลักการเขียนภาษามาเลเซีย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษามาเลเซี ย ในชี วิ ต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษามาเลเซี ย การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรภาษามาเลเซี ย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1237

ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Malaysian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง -ดูการใช้ภาษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์สาํ นวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ยนภาษามาเลเซี ย ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภ าษามาเลเซี ยใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1238

ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Filipino Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลิปิโน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรฟิ ลิปิโนตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาฟิ ลิ ปิ โนในชี วิ ต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฟิ ลิปิโนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1239

ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Filipino Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาฟิ ลิปิโนเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฟิ ลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ยนภาษาฟิ ลิ ปิ โนในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภ าษาฟิ ลิ ปิ โนใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1240

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Russian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษารัสเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษารัสเซีย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษารัสเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรรัสเซียตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู แ ละออกเสี ย งอัก ษรภาษารั ส เซี ย การอ่ านคําและประโยค การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํานวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรรัสเซี ย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1241

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Russian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษารัสเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง -ดูการใช้ภาษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษารัสเซียเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษารั ส เซี ย ในงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ภ าษารั ส เซี ย ใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1242

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(German Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเยอรมัน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเยอรมันตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาเยอรมัน ในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเยอรมัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1243

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(German Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเยอรมันง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาเยอรมัน ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภ าษาเยอรมัน ใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1244

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(French Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั่งเศส
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรฝรั่งเศสตามหลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาฝรั่ ง เศสในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั่งเศส การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฝรั่งเศส และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1245

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(French Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฝรั่งเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาฝรั่ ง เศสในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภ าษาฝรั่ งเศสใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒ นาทักษะชีวติ

1-2-2

(Science for Life Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ
สารและการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนที่ อะตอมและธาตุ สาร และทํากิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วย
และการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ
2. คิดคํานวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ปฏิบตั ิทดลองเกี่ยวกับสาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด
แรง การเคลื่ อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ
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20000-1303

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒ นาอาชีพ ธุรกิจและบริการ

1-2-2

(Science for Business and Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้าใจเกี่ ย วกับ พัน ธุ ก รรม สารเคมี ในชี วิ ต ประจําวัน เทคโนโลยีชี ว ภาพ จุ ลิ น ทรี ย ใ์ นอาหาร

ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ผลกระทบของสารเคมีและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. สามารถทดลองทดสอบเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจําวันและในงานอาชี พ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร สมบัติ
ของปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับพัน ธุ กรรม สารเคมี ในชี วิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ จุ ลิน ทรี ยใ์ นอาหาร
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักพันธุศาสตร์
3. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ตามหลักการ
4. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจําวันและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม สารเคมีในชีวิตประจําวัน และในงานอาชี พ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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20000-1306

โครงงานวิทยาศาสตร์

0-2-1

(Science Projects)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มี ท ัก ษะในการคิ ด และแก้ปั ญ หาโดยใช้ก ระบวนการและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ จัด ทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถนําทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจําเป็ นในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน
2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักการและรู ปแบบที่กาํ หนด
3. แก้ปัญหาหรื อพัฒนางานในโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสื บเสาะ
หาความรู ้ ทดลอง ทดสอบและสรุ ปรายงาน
4. เขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401

คณิตศาสตร์ พืน้ ฐานอาชีพ

2-0-2

(Basic Mathematics for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ ยวกับสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัว
แปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่ งและการวัดการกระจายของข้อมูล
และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุก ต์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สมการเชิ ง เส้ น ตัว แปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ ง เส้ น สองตัว แปร ไปใช้ใน
2.
3.
4.
5.

สถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
สร้างตารางแจกแจงความถี่ กราฟหรื อแผนภูมิ และตีความหมายหรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตาราง กราฟ
หรื อแผนภูมิ
เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกับข้อมูล
วัดตําแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์
วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์ ของพิสัย และสัมประสิ ทธิ์
ของการแปรผัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่ งและการวัดการกระจายของข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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20000-1404

คณิตศาสตร์ ธุรกิจและบริการ

2-0-2

(Mathematics for Business and Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย อสมการและความ
น่าจะเป็ น
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ
ดอกเบี้ย อสมการ และความน่าจะเป็ น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย อสมการและความ
น่าจะเป็ น
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ
และความน่าจะเป็ นไปใช้ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อน
ชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความน่ าจะเป็ น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
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20000-1405

คณิตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ

2-0-2

(Mathematics for Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต
และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ ยวกับจํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรงบน
ระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ขยายส่ วนและย่อส่ วนภาพและแก้ปัญหาเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ตและรู ปทรงเรขาคณิ ตจากของจริ ง
4. ประยุก ต์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ คณิ ต ศาสตร์ กับ ธรรมชาติ พื้ น ที่ พื้ น ที่ ผิ ว ปริ ม าตร เส้ น ตรงบนระนาบ
รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ตไปใช้ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านศิลปกรรมและคหกรรม
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20000-1406

สถิติการทดลอง

2-0-2

(Experimental Statistics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้นและแบบแผนการทดลอง
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลองประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แก้ปัญหาเกี่ยวกับนําความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบื้องต้น
เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
20000-1501

หน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม

2-0-2

(Civil Duties and Morals)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิหน้าที่พลเมืองดีและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
เป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและการดําเนินชีวิต
4. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐาน และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักจริ ยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ปั ญหาในสังคม สิ ทธิ หน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1502

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

1-0-1

(Thai History)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. สามารถนําความรู ้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธํารงไว้ซ่ ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
3. น้อมนําแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษัตริ ย ์
องค์ปัจจุบนั ในการดําเนินชีวิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุ รีและ
รั ตนโกสิ นทร์ ด้านการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1503

ทักษะชีวติ และสั งคม

2-0-2

(Life Skills and Society)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์ในงานอาชี พ มารยาท ความเป็ นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การดํา เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมภายใต้ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ประยุกต์ใช้ห ลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง หลักมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ ความมี มารยาทและความเป็ น
พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการมี ทกั ษะชี วิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง หลักมนุ ษยสัมพันธ์ใน
การทํางาน มารยาทไทย มารยาทสั ง คม ความเป็ นพลเมื อ งดี การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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20000-1504

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย

2-0-2

(Thai Geography and History)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
และประวัติศาสตร์ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธํารงไว้ซ่ ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ ไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
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20000-1505

อาเซียนศึกษา

1-0-1

(ASEAN Studies)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการเป็ นประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. วางแผนการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียนด้านต่าง ๆ
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นประชากรอาเซียนที่ดี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
กับภูมิภาคอื่นในโลก
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1506

เหตุการณ์ ปัจจุบัน

1-0-1

(Current Affairs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างสังคมสันติสุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. วางแผนสร้างภูมิคุม้ กันตน ชุมชนและสังคมโดยประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
ของไทยในปัจจุบนั
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

20000-1507

วัฒ นธรรมอาเซียน

1-0-1

(ASEAN Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. วางแผนการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุ ขศึกษา
20000-1601

ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ

1-0-1

(Life Skills for Health)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จาํ เป็ นในการดํารงชีวิต หลักการดูแลรักษาสุ ขภาพ และการปฏิบตั ิตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต ป้องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติด การใช้ยา
และอุบตั ิเหตุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการดําเนินชีวิตตามวิถีทางที่ถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะที่จาํ เป็ นในการดํารงชีวิต หลักการดูแลรักษาสุ ขภาพและการปฏิบตั ิตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
3. วางแผนป้องกันและแก้ปัญหาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทัก ษะที่ จ ํา เป็ นในการดํา รงชี วิ ต การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ของวัย รุ่ น
สัมพันธภาพที่ ดี การดู แลสุ ขภาพเบื้ องต้นของผูส้ ู งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้ยาและสมุนไพรไทย
สิ่ งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู ้ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที่ควรรู ้
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20000-1602

เพศวิถีศึกษา
(Sexuality Education)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สามารถกําหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะทางเพศ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั
ผูอ้ ื่น สื่ อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้สึก โดยใช้หลักการตัดสิ นใจและการต่อรอง
3. ตระหนักในคุ ณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น และเห็ นความสําคัญของ
การเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างมีสุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ
3. สื่ อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้สึก โดยใช้หลักการตัดสิ นใจ การต่อรองและการตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
4. ประเมินโอกาสเสี่ ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
5. กําหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะทางเพศส่ วนบุคคล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พัฒ นาการทางเพศในวัย รุ่ น การดู แ ลสุ ข ภาพทางเพศ สั ม พัน ธภาพกับ ความคาดหวัง
ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู ้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสิ นใจ การต่อรอง
การสื่ อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิ ท ธิ ในการแสดงออกตามวิ ถี ชี วิ ต ทางเพศภายใต้ก รอบของสั งคมและ
วัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริ การช่วยเหลือที่เป็ นมิตรในพื้นที่
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กลุ่มพลศึกษา
20000-1603

พลศึกษาเพื่อพัฒ นาสุ ขภาพ

0-2-1

(Physical Education for Health Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการออกกําลังกาย หลักการเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบตั ิตนในการดูและเล่นกีฬา
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกายด้วยกิจกรรม
ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคํานึงถึงกฎ กติกา มารยาท
3. มีเจตคติ และพฤติ กรรมลักษณะนิ สัยที่ พึงประสงค์ในการดู และเล่ นกี ฬาตามกฎ กติกา มารยาทและ
ความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการออกกําลังกาย หลักการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบตั ิตนในการดูและเล่นกีฬา
2. พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการออกกําลังกาย
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทที่กาํ หนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การและรู ป แบบการออกกํา ลัง กายด้ว ยกิ จ กรรมทางกาย/กี ฬ าไทย/กี ฬ าสากล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกี ฬา การมีน้ าํ ใจนักกี ฬา วินัยและความซื่ อสัตย์ในการเป็ นนักกี ฬา กฎกติกาและ
มารยาทในการดูและเล่นกีฬา
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20000-1604

พลศึกษาเพื่อพัฒ นากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1

(Physical Education for Specific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. สามารถเคลื่อนไหวร่ างกาย ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย และ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. มีเจตคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเฉพาะทางเพื่อพัฒนากายภาพ
และบุคลิกภาพโดยคํานึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. เคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่ วนบุคคล
3. เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายตามหลักการและกระบวนการ
4. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
สภาพร่ างกาย การเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิ ด การพัฒนากล้ามเนื้ อตามลักษณะเฉพาะส่ วน
บุคคล และการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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กลุ่มบูรณาการ
20000-1605

ทักษะสุ ขภาพ

1-2-2

(Health Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ การป้ องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลและเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีต่อการดําเนินชีวิตที่ปลอดภัยและมีความมัน่ คงทางจิตใจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ การป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ
2. สาธิตการดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับสิ่ งแวดล้อม โภชนาการกับสุ ขภาพ โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปั ญหาสารเสพติดและกฎหมายที่ควรรู ้ ภัยพิบตั ิ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที่ควรรู ้ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น วิกฤติวยั รุ่ นไทยกับปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจําวัน และสิ ทธิผบู ้ ริ โภค
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20000-1606

การพัฒ นาคุณภาพชีวติ

1-2-2

(Quality of Life Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการในการเสริ มสร้างทักษะสุ ขภาพ
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกาย
3. มีเจตคติที่ดี มีคุณลักษณะที่พ่ งึ ประสงค์ มีน้ าํ ใจนักกีฬา มีการดําเนินชีวิตที่ปลอดภัยเข้มแข็ง มัน่ คง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย หลักการและกระบวนการดูแลสุ ขภาพและเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและสร้างเสริ มสภาวะความปลอดภัย
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทที่กาํ หนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับสุ ขภาพอนามัย ทักษะที่จาํ เป็ นในการดํารงชี วิต การดูแลรักษาสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิ ตของวัยรุ่ น สัมพันธภาพที่ดี การดู แลสุ ขภาพเบื้องต้นของผูส้ ู งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและ
สมุนไพรไทย สิ่ งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู ้ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที่ควรรู ้ หลักการและรู ปแบบ การออกกําลังกาย
ด้วยกิจกรรมทางกาย/กี ฬาไทย/กี ฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณค่าดัชนี มวลกาย หลักการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและ
เล่นกีฬา
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001–2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
0-4-2
0-4-2

กลุ่มสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20202-2001
20202-2002
20202-2003
20202-2004
20202-2005
20202-2006
20202-2007
20202-2008

การตลาดเบื้องต้น
การขายออนไลน์
การหาข้อมูลการตลาด
การดําเนินธุรกิจขนาดย่อม
การจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การจัดแสดงสิ นค้า
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
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2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-3-3
1-4-3
2-2-3

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการตลาด
(Marketing)
20202-2101
การจัดซื้อเบื้องต้น
20202-2102
การขายตรง
20202-2103
การค้าปลีกและการค้าส่ ง
20202-2104
การบรรจุภณ
ั ฑ์
20202-2105
ลูกค้าสัมพันธ์
20202-2106
การกําหนดราคา
20202-2107
การประกันภัย
20202-2108
การขายประกันชีวิต
20202-2109
การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
20202-2110
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
20202-2111
การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
20202-2112
ศิลปะเชิงพาณิ ชย์
20202-2113
ศิลปะการขาย
20202-2114
กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง
20212-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย

2-0-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-2-3
1-2-2
3-0-3
1-2-2
2-2-3
2-0-2
1-2-2

รายวิชาทวิภาคี
20202-51xx

ปฏิบตั ิงานการตลาด …

*-*-*

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20202-8001
20202-8002
20202-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

โครงงานพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ
20202-8501
20202-8502
20202-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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*-*-4
*-*-2
*-*-2
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20001-1001

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การ ควบคุ ม ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาด้า นอาชี ว อนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดํา เนิ น การเบื้ อ งต้น ในการควบคุ ม ป้ อ งกัน มลพิ ษ โรคและอุ บ ัติ ภ ัย ที่ เ กิ ด จาก
การทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิ ดจากการทํางานและการควบคุมป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์
การจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้น เครื่ องหมายและสั ญ ลัก ษณ์ ค วามปลอดภั ย
เครื่ องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้องกันแก้ไขปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมกับการดํารงชี วิต การใช้ประโยชน์ของพลัง งาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุ รักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ต ด้ว ยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ ธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ อย่ า งง่ า ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุ ณภาพ การออมและการ
ลงทุน ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ ยวกับธุ รกิจและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิ จ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1005

กฎหมายพาณิชย์
(Commercial Laws)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
2. มีเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเข้าใจหลักการ วิธีการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิ ชย์
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิ ชย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล นิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ
สัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขาย เช่าซื้อ จ้างทําของ รับส่ งของ การยืม การคํ้าประกัน การจํานอง-จํานํา
การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามลักษณะงานอาชีพ
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ (Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชี พ
การใช้โปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ ผลกระทบของการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
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20200-1001

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง
เศรษฐศาสตร์
2. นําความรู ้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุ ลยภาค
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝื ดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชําระเงินและการพัฒนา
เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข
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20200-1002

การบัญชีเบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Accounting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริ การ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริ การ
3. มีกิจนิสยั มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริ การตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี
ความหมายของสิ นทรัพย์หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของธุรกิจบริ การเจ้าของ
คนเดียวในสมุดรายวันทัว่ ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ
ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุ ง ปิ ดบัญชี และสรุ ปวงจรบัญชี
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20200-1003

การขายเบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Selling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้พ้นื ฐานของงานขายและกระบวนการขาย
2. มีทกั ษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองและความมีมนุษย์สมั พันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิงานขายตามกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒั นาการการขาย หน้าที่ทางการขาย
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู ้เกี่ยวกับตนเอง ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ ความรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนัก
ขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย
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20200-1004

พิมพ์ ไทยเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic Thai Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย
2. มีทกั ษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
2. พิมพ์สมั ผัสแป้นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์หนังสื อภายนอกและหนังสื อภายในตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์ไ ทยแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ อ งหมายการพิ ม พ์ป ระโยค การคํา นวณคํา สุ ท ธิ การพิ ม พ์ห นัง สื อ ภายนอก หนัง สื อ ภายในและ
การบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
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20200-1005

พิมพ์ องั กฤษเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic English Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์องั กฤษ
2. มีทกั ษะในการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
2. พิมพ์สมั ผัสแป้นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์จดหมายธุรกิจตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์อ ัง กฤษแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สัญ ลัก ษณ์
เครื่ องหมาย การพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุ ทธิ จดหมายธุ รกิจ และการบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20202-2001

การตลาดเบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Marketing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด และส่ วนประสมทางการตลาด
2. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย และกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่ รู ้ และความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและส่ วนประสมทางการตลาด
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด กําหนดตลาดเป้าหมายและตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ตามกลยุทธ์การตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความรู ้ เ บื้ อ งต้น การตลาด พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค การแบ่ ง ส่ ว นตลาด
การกําหนดตลาดเป้ าหมายและการกําหนดตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ ความรู ้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ การกําหนดราคา
การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด จรรยาบรรณนักการตลาด และเทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์
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20202-2002

การขายออนไลน์
2-2-3
(Online commerce)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการขายออนไลน์
2. สามารถขายสิ นค้าออนไลน์
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งาน ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่ รู ้ และความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน์
2. ปฏิบตั ิงานขายออนไลน์ ตามหลักการและสถานการณ์ทางการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารการขายออนไลน์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน์ รู ปแบบและประโยชน์การขาย
สิ นค้าออนไลน์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ตลาดเป้ าหมาย แนวโน้มการตลาด
ออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารการขายออนไลน์
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20202–2003

การหาข้ อมูลการตลาด
2-2-3
(Marketing Information)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการหาข้อมูลการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
การตลาด
2. สามารถออกแบบเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุ ปและ รายงาน
ผลข้อมูลการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินยั
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการหาข้อมูลทางการตลาด
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูลการตลาด วางแผนออกแบบเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุ ปและรายงานผลข้อมูลการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในกระบวนการหาข้อมูลการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการหาข้อมูลการตลาดประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาด เครื่ องมือ
การเก็บข้อมูล กระบวนการหาข้อมูลการตลาด การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การรายงานผล
ข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในกระบวนการหาข้อมูล
การตลาด
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20202-2004

การดําเนินธุรกิจขนาดย่ อม
(Small Enterprises)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม
2. สามารถเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดย่อม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ความละเอียดรอบคอบและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดย่อม แผนธุ รกิจ และกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจขนาดย่อย
2. เขียนแผนธุรกิจ ขนาดย่อมตามหลักการ
3. เลือกทําเลที่ต้ งั และแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ประเภทและรู ปแบบของธุรกิจขนาดย่อม
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การเริ่ ม ต้น ธุ ร กิ จ ขนาดย่อม การจดทะเบี ย นจัด ตั้งธุ ร กิ จ กฎหมายและองค์ก าร
ที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จขนาดย่อม ทําเลที่ต้ งั แหล่งเงินทุน การตลาดสําหรับธุ รกิ จขนาดย่อมและ
แผนธุรกิจ
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20202-2005

การจัดจําหน่ ายสิ นค้ าและบริการ
2-2-3
(Good and Service Distribution)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
2. สามารถกําหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ การทํางานเป็ นทีม ความมีมนุ ษย์
สัมพันธ์และความซื่อสัตย์สุจริ ต

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
2. กําหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารในการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ ลักษณะตลาดสิ นค้าและบริ การ
สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจําหน่าย การขนส่ งสิ นค้า การคลังสิ นค้า กฎหมาย
และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อจัด
จําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
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20202-2006

การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
2-3-3
(Advertising and Sales Promotion)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการโฆษณาการส่ งเสริ มการขายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เลือก สร้างสรรค์ และวัดผลประเมินผลงานโฆษณา/สื่ อ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งานด้ว ยความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ความกระตื อ รื อร้ น
ในการทํางานเป็ นทีม และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
2. สร้างสรรค์งานโฆษณา เลือกสื่ อโฆษณา
3. วัดและประเมินผลการโฆษณา/สื่ อ การส่ งเสริ มการขายตามแบบประเมินและเกณฑ์ที่กาํ หนด
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขาย ประเภทของการโฆษณา
การสร้ างสรรค์งานโฆษณา สื่ อโฆษณา ประเภทของการส่ งเสริ มการขาย เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขาย
การวัดผลและประเมินผลของการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
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20202-2007

การจัดแสดงสิ นค้ า
1-4-3
(Visual Merchandising)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดแสดงสิ นค้า
2. สามารถวางแผนการจัดแสดงสิ นค้า จัดทํางบประมาณและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารการจัดแสดงสิ นค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การทํางานเป็ นทีม
ความอุตสาหพยายาม ความกระตือรื อร้น และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสิ นค้า
2. วางแผนและออกแบบการจัดแสดงสิ นค้า จัดทํางบประมาณการจัดแสดงสิ นค้า
3. ติดตามและประเมินผลการจัดแสดงสิ นค้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การจัดแสดงสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสิ นค้า ประเภทของการจัดแสดงสิ นค้า การวางแผนการ
จัดแสดงสิ นค้า การออกแบบผังร้านค้า การออกแบบจัดแสดงสิ นค้า งบประมาณการจัดแสดงสิ นค้า การ
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และจัดแสดงสิ นค้า การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารการจัดแสดงสิ นค้า
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20202-2008

การพัฒ นาบุคลิกภาพนักขาย
2-2-3
(Salesman Personality Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และ
การสร้างความประทับใจในงานขาย
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพขาย
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งานด้ว ยความเชื่ อ มั่น ในตนเอง ความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม
ความมีมนุษย์สมั พันธ์ ความแนบเนียน และความมีระเบียบวินยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
2. พัฒนาศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และการสร้างความประทับใจในงานขาย
3. พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพขายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพนัก ขาย จิ ต วิ ท ยาและทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ
บุคลิกภาพในงานอาชี พขาย กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสร้าง
ความประทับใจในงานขาย
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการตลาด
(Marketing)
20202-2101

การจัดซื้อเบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Purchasing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดซื้อ คุณสมบัติและจรรยาบรรณผูจ้ ดั ซื้อ
2. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้อ
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตความ
กระตือรื อร้น และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการจัดซื้อ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณผูจ้ ดั ซื้อ
2. ออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้อตามกระบวรการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การจัด ซื้ อ นโยบายการจัด ซื้ อ บทบาทของหน่ ว ยงานจัด ซื้ อ กฎระเบี ย บ
กระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง การจัดเก็บและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณผูจ้ ดั ซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อ
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20202-2102

การขายตรง
2-2-3
(Direct Sales)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง
2. สามารถวางแผนและปฏิบตั ิการขายตรง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ การทํางานเป็ น
ทีม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายตรง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจขายตรง
3. วางแผนและปฏิบตั ิการขายตรงตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและการดําเนินธุรกิจขายตรง รู ปแบบของการขายตรง สถานการณ์
ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุ รกิจขายตรง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและเทคนิ คการขาย
ตรง คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง
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20202-2103

การค้ าปลีกและการค้ าส่ ง
2-2-3
(Retails and Wholesales)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกระบวนการค้าปลีกและการค้าส่ ง กฎหมายและองค์การ ที่เกี่ ยวข้องกับการค้า
ปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. สามารถออกแบบโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก การค้า ส่ ง ค้า ส่ ง และวางแผนการ
ดําเนินงาน การค้าปลีกและการค้าส่ ง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทนอดกลั้น ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความขยันหมัน่ เพียร และความกระตือรื อร้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. ออกแบบโครงสร้างของหน่ วยงานธุ รกิจค้าปลีกและการค้าส่ ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ ง
3. วางแผนและดําเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ งตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการค้าปลีกและการค้าส่ งตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการค้าปลี กและการค้าส่ ง ประเภทของการค้าปลี กและการค้าส่ ง
โครงสร้างของหน่ วยงานธุ รกิจการค้าปลีกและการค้าส่ ง การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดซื้ อสิ นค้า การควบคุม
สิ น ค้า คงคลัง การกํา หนดราคาขายปลี ก และราคาขายส่ ง การให้บ ริ ก ารลู ก ค้า กฎหมายและองค์ก าร
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ งและเทคโนโลยีสารสนเทศการค้า
ปลีกและการค้าส่ ง
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20202-2104

การบรรจุภัณฑ์
1-2-2
(Packing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความประหยัด และ
ความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ การออกแบบ การพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ และวัส ดุ
บรรจุภณ
ั ฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์และสิ่ งแวดล้อม
2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการบรรจุภณ
ั ฑ์ หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภทและ
ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์และสิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศการบรรจุภณ
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20202-2105

ลูกค้ าสั มพันธ์
1-2-2
(Customer Relations)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการลูกค้าสัมพันธ์
2. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสุ ภาพอ่อนน้อม
ความแนบเนียนและการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการลูกค้าสัมพันธ์
2. วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
3. จัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานลูกค้าสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ หลักการลู ก ค้า สัมพัน ธ์ พฤติ กรรมลู ก ค้า กระบวนการลู ก ค้าสัม พัน ธ์
การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การจัดการข้อร้องเรี ยน คุณสมบัติของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานลูกค้าสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานลูกค้าสัมพันธ์
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20202-2106

การกําหนดราคา
2-0-2
(Pricing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการนโยบายราคา วิธีการกําหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดราคา
ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่ วนประสมการตลาด กฎหมายและองค์การที่เกี่ ยวข้องกับการ
กําหนดราคาสิ นค้า
2. สามารถกําหนดราคาสิ นค้าและบริ การตามสถานการณ์ทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความละเอียดรอบคอบ
และมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ นโยบายการกําหนดราคา วิธีการกําหนดราคา ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการกําหนดราคา และความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่ วนประสมการตลาด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาสิ นค้า
3. กําหนดราคาสิ นค้าและบริ การตามหลักการ และสถานการณ์ทางการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกําหนดราคา วัตถุประสงค์การกําหนดราคา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนด
ราคา ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่ วนประสมการตลาด นโยบายราคา วิธีการกําหนดราคา กฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาสิ นค้า
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20202-2107

การประกันภัย
2-2-3
(Insurance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประกันภัยเงื่อนไขของการประกันภัยและธุรกิจการประกันภัย
2. สามารถเขียนคุณสมบัติ จรรยาบรรณตัวแทนประกันภัย กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ
ความอุตสาหพยายาม และความสุ ภาพอ่อนน้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประกันภัยเงื่อนไขของการประกันภัยและธุรกิจการประกันภัย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ จรรยาบรรณ ตัวแทนประกันภัยและกฎหมาย องค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย
3. เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การเป็ นตัวแทนประกันภัยตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัย
ธุ รกิจการประกันภัย คุณสมบัติและจรรยาบรรณอาชี พประกันภัย การเข้าสู่ อาชี พประกันภัยกฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
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20202-2108

การขายประกันชีวติ
1-2-2
(Life Insurance)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกระบวนการเทคนิ คการขายประกันชี วิต คุ ณสมบัติ จรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
2. สามารถวางแผนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ ความสุ ภาพอ่อนน้อม และการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการขายประกันชีวิต
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติ จรรยาบรรณตัวแทนขายประกันชี วิต กฎหมายและองค์การ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
3. วางแผนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการประกันชีวิต ประเภทและรู ปแบบของการประกันชีวิต คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณตัวแทนขายประกันชี วิต กระบวนการขายและเทคนิ คการขายประกันชี วิต กฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
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20202-2109

การจัดการผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น
2-2-3
(Local Product Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
2. สามารถวางแผนและจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ การทํางาน
เป็ นทีม และมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
2. วางแผนและจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตามหลักการและสถานการณ์ทางการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น วิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การตลาดผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักธรรมาภิบาลกับการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
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20202-2110

การคิดเชิงสร้ างสรรค์ ทางการตลาด
1-2-2
(Creative Thinking in Marketing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด
2. สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์กบั โครงการทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความเชื่อมัน่
ในตนเอง ความรับผิดชอบและมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
3. สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาดตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานการตลาด
อธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด ลักษณะและองค์ประกอบการคิด
กระบวนการและเทคนิ คการคิ ดสร้ างสรรค์ การสร้ า งนวัต กรรมและมู ลค่า เพิ่มทางการตลาด ความคิ ด
สร้างสรรค์กบั สถานการณ์และภูมิปัญญาไทย กฎหมายและองค์การที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
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20202-2111

การค้ ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3-0-3
(Trading in ASEAN Economic Communities)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าและข้อตกลงทางการค้า แนวโน้ม
การค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามัคคี มีภาวะผูน้ าํ และ
ความเป็ นประชาธิปไตย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การรวมกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการจัด
จําหน่ ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ข้อตกลง
ทางการค้า แนวโน้มการค้า ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. วิเคราะห์แนวโน้มการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลักการและสถานการณ์
3. เตรี ยมความพร้อมตนเองสําหรับการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ผลิตภัณฑ์และการจัดจําหน่ายในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อตกลงทางการค้า แนวโน้มการค้าใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเทคโนโลยีสารสนเทศการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
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20202-2112

ศิลปะเชิงพาณิชย์
1-2-2
(Commercial Arts)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการศิลปะเชิงพาณิ ชย์
2. สามารถการออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิ ชย์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความประหยัด ความเชื่อมัน่
ในตนเองความสนใจใฝ่ รู ้ และความอุตสาหพยายาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ออกแบบ และตกแต่งศิลปะเชิงพาณิ ชย์
2. ออกแบบและตกแต่งศิลปะเชิงพาณิ ชย์ตามหลักการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานศิลปะเชิงพาณิ ชย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการศิ ลปะเชิ งพาณิ ชย์ องค์ประกอบของศิ ลปะ ทฤษฎี การตกแต่ง
การออกแบบและตกแต่งเชิ งพาณิ ชย์ การจัดแสดงสิ นค้า นิ ทรรศการ สัญลักษณ์ทางธุ รกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศงานศิลปะเชิงพาณิ ชย์
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20202–2113

ศิลปะการขาย
2-2-3
(Salesmanship)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการนําเสนอ
2. สามารถวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิ คการเสนอขาย การจัดทําเอกสาร การจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า การประเมินผลและการรายงานการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความแนบเนียน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจิตบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการศิลปะการขาย กระบวนการขาย และเทคนิคการนําเสนอ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิ คการเสนอขาย การจัดทํา
เอกสาร การจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า การประเมินผลแล การรายงานการขาย
3. วางแผนและปฏิบตั ิการขายตามหลักการ
4. จัดการเกี่ยวกับเอกสารการขาย ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ประเมินผลและรายงานการขายตาม
หลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การศิ ล ปะการขาย ทฤษฏี แ รงจู ง ใจ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ
กระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิ คการนําเสนอ เอกสารการขาย การจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า การประเมินผลและการรายงานการขาย
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20202-2114

กฎหมายธุรกิจค้ าปลีกและขายตรง
2-0-2
(Business Law for Retails and Wholesales)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในกฎหมายค้าปลีก การขายตรง การตลาดแบบตรง
2. เข้าใจในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้
3. เข้าใจในสัญญาซื้อขาย สัญญาตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
4. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
5. มีทกั ษะในการนําหลักเกณฑ์ทางกฎหมายธุรกิจค้าปลีกและการขายตรงมาใช้ในงานอาชีพ
6. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายและสัญญาตัวแทนนายหน้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะบุคคล นิ ติกรรม สัญญา หนี้ สัญญาซื้ อขาย สัญญาตัวแทน นายหน้า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายค้าปลีก
กฎหมายว่ า ด้ว ยข้อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม กฎหมายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสิ น ค้า
ที่ไม่ปลอดภัย และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค
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20212-2104

ภาษาอังกฤษสํ าหรับพนักงานขาย
1-2-2
(English for Salespersons)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจคําศัพท์ สํานวนที่ใช้สาํ หรับพนักงานขาย
2. มีทกั ษะการใช้ภาษาในงานการขาย
3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาในงานการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนที่ใช้ในการขายสิ นค้าและบริ การ
2. สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ
3. กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้ภาษาในการต้อนรับลูกค้า การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การการต่อรอง
ราคา การแนะนําและสาธิ ตการใช้สินค้า การรับคืนและเปลี่ยนสิ นค้า การร้องเรี ยนจากลูกค้าและการกรอก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ
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รายวิชาทวิภาคี
20202-51xx

ปฏิบตั ิงานการตลาด …
(Marketing Practice …)

*-*-*

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรื อบริ การ
ทางด้านการตลาด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การ
ทางด้านการตลาด ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทาง
ด้านการตลาด ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านการตลาด ที่ได้รับมอบหมายตามหลักการและ
กระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ งานผลิ ต และหรื อบริ การทางด้า นการตลาดระดับ ฝี มื อ ในสถาน
ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การปฏิบตั ิตนในงานอาชี พ การรั บคําสั่ง การวางแผน
การทํางาน การจัดเตรี ยมเครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหา
การทํางาน การบันทึกและสรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลาที่ใช้
ฝึ ก เพื่อวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20202-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8002

ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8003

ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20202-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

โครงงานพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ
20202-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8502

โครงงาน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8503

โครงงาน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20202-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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