หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาโลจิสติกส์

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านโลจิสติกส์ตามหลักการและกระบวนการ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานด้านโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดํารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่า คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ นและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
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 านสมรรถนะวิชาชี พ
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 องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาํ หนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์ตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 วางแผนและจัดการข้อมูลในระบบโลจิสติกส์
3.3.6 ปฏิบตั ิการด้านโลจิสติกส์ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านโลจิสติกส์
3.3.7 ใช้ขอ้ มูลและระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3.3.8 เลือกวิธีการจัดการเพื่อบริ การลูกค้าโดยใช้ตน้ ทุนที่เหมาะสม
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สาขางานโลจิสติกส์
3.3.9 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโลจิสติกส์ ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ในบางเรื่ อง
3.3.10 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านโลจิสติกส์
3.3.11 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.12 วางแผนงานในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
3.3.13 จัดกิจกรรมในงานโลจิสติกส์
3.3.14 ควบคุมกิจกรรมในงานโลจิสติกส์
3.3.15 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
3.3.16 แก้ไขปรับปรุ งในงานโลจิสติกส์
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โครงสร้ าง
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาโลจิสติกส์

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาโลจิสติกส์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิตและเข้าร่ 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 น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
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 สําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาํ หนด
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
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

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
สาขาวิชาโลจิสติกส์

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 ประจําวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

สาขาวิชาโลจิสติกส์

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
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 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1404 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
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
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
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ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

สาขาวิชาโลจิสติกส์

• รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนําเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่ อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
20000-1505 อาเซี ยนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
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 ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา 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
ทักษะการดํารงชีวติ 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
*-*-*
สาขาวิชาโลจิสติกส์

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
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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
20214-2001
20214-2002
20214-2003
20214-2004
20214-2005
20214-2006
20214-2007
20214-2008

ชื่ อวิชา
โลจิสติกส์เบื้องต้น
ซัพพลายเชนเบื้องต้น
การปฏิบตั ิงานคลังสิ นค้า
การปฏิบตั ิงานสิ นค้าคงคลัง
การปฏิบตั ิงานขนส่ ง
การจัดซื้ อ จัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์
นักโลจิสติกส์มืออาชีพเบื้องต้น
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

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

สาขาวิชาโลจิสติกส์

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ย นรายวิช า 20214-2101 ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชน รายวิช า 20214-2102
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ในสาขางานโลจิสติกส์
จนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานโลจิสติกส์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20214-2101 ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
20214-2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
20214-2103 การพยากรณ์ความต้องการเบื้องต้น
20214-2104 การบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์
20214-2105 การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
20214-2106 โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
20214-2107 การขนส่ งสิ นค้าอันตราย
20214-2108 การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
20214-2109 สัมมนาโลจิสติกส์
20214-2110 การปฏิบตั ิงานด้านบรรจุภณั ฑ์โลจิสติกส์
20214-2111 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์
20214-2112 การใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์
20214-2113 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์
20214*2101 ถึง 20214*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20214-5101 ปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ 1
20214-5102 ปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ 2
20214-5103 ปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ 3
20214-5104 ปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ 4
20214-5105 ปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ 5
20214-5106 ปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ 6
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

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

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

สาขาวิชาโลจิสติกส์

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20214-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20214-8002 และ 20214-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20214-8001
20214-8002
20214-8003

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 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20214-8502 และ 20214-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20214-8501
20214-8502
20214-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

สาขาวิชาโลจิสติกส์

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

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

สาขาวิชาโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001–2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

กลุ่มสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20214-2001
20214-2002
20214-2003
20214-2004
20214-2005
20214-2006
20214-2007
20214-2008

โลจิสติกส์เบื้องต้น
ซัพพลายเชนเบื้องต้น
การปฏิบตั ิงานคลังสิ นค้า
การปฏิบตั ิงานสิ นค้าคงคลัง
การปฏิบตั ิงานขนส่ ง
การจัดซื้ อ จัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์
นักโลจิสติกส์มืออาชีพเบื้องต้น

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

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

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก

สาขางานโลจิสติกส์
(Logistics)
20214-2101
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
20214-2102
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
20214-2103
การพยากรณ์ความต้องการเบื้องต้น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

2-2-3
1-3-2
1-2-2
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20214-2104
20214-2105
20214-2106
20214-2107
20214-2108
20214-2109
20214-2110
20214-2111
20214-2112
20214-2113

การบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์
การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
การขนส่ งสิ นค้าอันตราย
การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
สัมมนาโลจิสติกส์
การปฏิบตั ิงานด้านบรรจุภณั ฑ์โลจิสติกส์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์
การใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20214-8001
20214-8002
20214-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

20214-8501
20214-8502
20214-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

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

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

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

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
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 องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์
การจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้ น เครื่ องหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย
เครื่ องป้ องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไ ข
ปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสั ม พันธ์ ข องพลัง งาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมกับ การดํา รงชี วิต การใช้ป ระโยชน์ข องพลังงาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุ รักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิต ด้วยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ รกิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
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 ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุ รกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนิ นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ า หมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการ
ลงทุน ธุ รกิ จและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่เกี่ ยวกับธุ รกิจและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุ รกิจและการเป็ 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 สัญญาที่เกี่ยวกับซื้ อขาย เช่าซื้ อ จ้างทําของ รับส่ งของ การยืม การคํ้าประกัน การจํานอง-จํานํา
การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชี พ
(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตามลักษณะงานอาชีพ
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ค 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 ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
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 การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิ บตั ิการ (Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ
การใช้โปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ ผลกระทบของการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานอาชีพ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1001

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง
เศรษฐศาสตร์
2. นําความรู ้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ื นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุ ปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุ ล ยภาค
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิ ต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝื ดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชําระเงินและการพัฒนา
เศรษฐกิจโครงสร้างและปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1002

การบัญชี เบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Accounting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดบัญชี สาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจบริ การตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี
ความหมายของสิ นทรัพย์หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปของธุ รกิจบริ การเจ้าของ
คนเดียวในสมุดรายวันทัว่ ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ
ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุ ง ปิ ดบัญชี และสรุ ปวงจรบัญชี
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1003

การขายเบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Selling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขาย
2. มีทกั ษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองและความมีมนุษย์สัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิงานขายตามกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒั นาการการขาย หน้าที่ทางการขาย
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ ความรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
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. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์หนังสื อภายนอกและหนังสื อภายในตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์ไ ทยแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์ แ 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. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์จดหมายธุ รกิจตามหลักการ
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 สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ องหมาย การพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุ ทธิ จดหมายธุ รกิ จ และการบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20214-2001

โลจิสติกส์ เบื้องต้ น
2-2-3
(Introduction in Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์
เบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการนํากิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้นใช้ในการทํางาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในโลจิสติกส์เบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น
2. วางแผนการดําเนิ นธุ รกิจโดยใช้กิจกรรมโลจิสติกส์เบื้องต้น
3. แก้ไขปั ญหาการดําเนิ นธุ รกิจด้วยกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย ความสําคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น บทบาทและ
ความสําคัญของโลจิสติกส์ต่อการดําเนินธุ รกิจ กรณี ศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์
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20214 -2002

ซัพพลายเชนเบื้องต้ น
2-2-3
(Introduction in Supply Chain)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ กิจกรรม ในซัพพลายเชนเบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมและกระบวนการซัพพลายเชนเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในซัพพลายเชนเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการซัพพลายเชนเบื้องต้น
2. สามารถดําเนินงาน และจัดการในกระบวนการซัพพลายเชนเบื้องต้น
แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดการในกระบวนการซัพพลายเชนเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ ปั ญหาในกระบวนการซัพพลายเชนเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เกี่ ย วกับ ความหมาย ความสํ า คัญ หลัก การ ลัก ษณะ องค์ ป ระกอบ
การดําเนิ นงาน และจัดการในกระบวนการซัพพลายเชนเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ซัพพลายเชนเบื้องต้น กรณี ศึกษาเกี่ยวกับซัพพลายเชน
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20214-2003

การปฏิบัติงานคลังสิ นค้ า
1–4-3
(Warehousing Operation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในความหมาย ความสําคัญประเภทของคลังสิ นค้ากิจกรรมและกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในคลังสิ นค้า
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสิ นค้า
3. มีทกั ษะวิธีการและขั้นตอนการปฏิบตั ิในคลังสิ นค้า
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคลังสิ นค้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทคลังสิ นค้า
2. แสดงวิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคลังสิ นค้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการไหลเวียนของสิ นค้าในคลังสิ นค้า
4. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในคลังสิ นค้าตามวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของคลังสิ นค้า กิจกรรมและกระบวนการ
ที่เกิ ดขึ้นในคลังสิ นค้า เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสิ นค้าในคลังสิ นค้า หลักในการ
จัดการไหลเวียนของสิ นค้าที่อยูใ่ นคลังสิ นค้า กรณี ศึกษาเกี่ยวกับคลังสิ นค้า
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20214-2004

การปฏิบัติงานสิ นค้ าคงคลัง
(Inventory Operation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประเภทของสิ นค้าคงคลัง
2. มีทกั ษะในการตรวจรับและจัดเก็บสิ นค้าที่ถูกต้อง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานสิ นค้าคงคลัง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสิ นค้าคงคลัง
2. ตรวจรับและจัดเก็บสิ นค้าคงคลังได้ตามวิธีการที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของสิ นค้าคงคลัง
4. จัดทํารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง

1–4-3

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของสิ นค้า คงคลัง การตรวจรั บ จัดเก็ บ
ตรวจสอบความถูกต้องของสิ นค้าคงคลัง จัดทํารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณี ศึกษาเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง
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20214-2005

การปฏิบัติงานขนส่ ง
1-4-3
(Transportation Operation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานขนส่ ง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
2. วางแผนการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าตามหลักการที่ถูกต้อง
3. แก้ปัญหาการดําเนิ นงานด้านการขนส่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรู ปแบบของการขนส่ ง กระบวนการ
การขนส่ งในงานโลจิสติกส์ หลักการปฏิบตั ิงานขนส่ งสิ นค้า และเทคโนโลยีการขนส่ ง
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20214-2006

การจัดซื้อ จัดหา
1-4-3
(Principle of Purchasing and Sourcing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการจัดซื้ อ จัดหา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
2. มีทกั ษะในการคัดเลือกผูส้ ่ งมอบ การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบ
3. มีทกั ษะในการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับความต้องการ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดซื้อ จัดหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้ อ จัดหา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ จัดหา
3. ควบคุมปริ มาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับจริ ยธรรมในการจัดซื้ อ จัดหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการและกระบวนการจัดซื้ อ จัดหา การคัดเลือกและการจัดการความสัมพันธ์
กับผูส้ ่ งมอบ การกําหนดปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสม คํานวณการสั่งซื้ อ การเจรจาต่อรอง และจริ ยธรรม
ของการจัดซื้อ จัดหา
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20214-2007

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์
1-4-3
(Principle of Logistics Information Systems)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์
3. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้เทคโนโลยีในโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไปใช้ในโลจิสติกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (EDI) บาร์ โค้ด
(Barcode) รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (RFID) การกําหนดพิกดั ที่ต้ งั ดาวเทียม (GPS) การวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการคลังสิ นค้า (WMS) ระบบการจัดการขนส่ ง (TMS) พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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20214-2008

นักโลจิสติกส์ มืออาชี พเบื้องต้ น
(Principle of Professional Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับนักโลจิสติกส์ในแต่ละสาขา
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์และพัฒนาบุคลิกภาพตนเองได้เหมาะสมกับอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพ

1-4-3

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับนักโลจิสติกส์มืออาชีพในแต่ละสาขา
2. มีทกั ษะในการประยุกต์องค์ความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขา
3. กําหนดแนวทางในการเป็ นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความหมาย ความสํ า คัญ องค์ป ระกอบของนัก โลจิ ส ติ ก ส์ มื อ อาชี พ
อาชี พโลจิสติกส์ ตามกิจกรรมโลจิสติกส์ และลักษณะธุ รกิจโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนานักโลจิสติกส์ที่มี
บุคลิกภาพที่ดี และการสื่ อสารภาษาต่างประเทศของนักโลจิสติกส์
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานโลจิสติกส์ (logistics)
20214-2101

ระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
2-2-3
(Logistics system and Supply Chain )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. มีทกั ษะในการนําระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. แสดงมีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4. วิเคราะห์การใช้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการดําเนินธุ รกิจ
5. แก้ไขปั ญหาพื้นฐานในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของระบบการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
กิ จกรรม และกระบวนการในระบบโลจิ ส ติ กส์ และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ การใช้ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลองโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20214-2102

อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
1-3-2
(Occupational Health and Safety in Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิในอาชีพโลจิสติกส์
2. เพื่อให้สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. เพื่อให้สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร์ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
4. เพื่อให้มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานในอาชี พตามหลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
2. วางแผนดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมป้ องกันมลพิษโรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
5. วางแผนปรับปรุ งสภาพการดําเนินงานตามหลักการยุทธศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานโลจิสติกส์
3. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
4. เลือกใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ มลพา โรค และอุบตั ิภยั
ที่เกิดจากการดําเนิ นงานและการควบคุมป้ องกันการปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร์ การ
จัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ ความปลอดภัย เครื่ องป้ องกัน
อันตราย การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น กฎหมาย และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับ งานอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย
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การพยากรณ์ ความต้ องการเบื้องต้ น
(Principles of Demand Forecasting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความหมาย ความสําคัญของการพยากรณ์
2. มีทกั ษะในการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับงานโลจิสติกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพยากรณ์ความต้องการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการพยากรณ์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และประเภทของการพยากรณ์ความต้องการ
3. กําหนดการพยากรณ์ความต้องการตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือกใช้วธิ ี การพยากรณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทของการพยากรณ์ดา้ นโลจิสติกส์

1-2-2

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ ประเภทของการพยากรณ์ความต้องการ
กระบวนการพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ วางแผนปริ มาณความต้องการ บทบาทของการพยากรณ์ ดา้ นโลจิ สติ กส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์
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การบริการลูกค้ าด้ านโลจิสติกส์
1-2-2
(Logistics Customer Service)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะการบริ การลูกค้าตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์
2. วางแผนการบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. แก้ไขปั ญหาของงานบริ การตามลักษณะกิจกรรมโลจิสติกส์
4. พัฒนาตนเองให้สามารถบริ การด้านโลจิสติกส์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการบริ การลูกค้าด้านโลจิสติกส์ ขั้นตอน
การบริ การลู กค้าด้านโลจิสติกส์ มาตรฐานการบริ การในงานโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ลูกค้า การสื่ อสารและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการบริ การลูกค้า การพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
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การจัดเก็บและเคลื่อนย้ ายสิ นค้ า
1-3-2
(Inventory Storage and Handling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
2. มีทกั ษะการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
สมรรถนะรายวิชา เพื่อให้
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
2. ใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3. นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสิ นค้า ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต
ของการเคลื่ อนย้า ยสิ นค้า การปฏิ บ ตั ิ ง านภายในคลัง สิ นค้า กิ จกรรมเกี่ ย วกับ การจัดเก็บ และเคลื่ อนย้าย
การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บในรู ปแบบต่างๆ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายการดู แลรักษา
อุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วยเทคโนโลยีอตั โนมัติ
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โลจิสติกส์ ย้อนกลับ
2-0-2
(Reverse Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
2. มีทกั ษะในการนําโลจิสติกส์ยอ้ นกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการ ความสําคัญของบรรจุภณั ฑ์
เก็บกลับคืน
3. วิเคราะห์หลักการพื้นฐาน และเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ในการปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
4. แก้ไขปั ญหาพื้นฐานในงานโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ วิเคราะห์หลักการพื้นฐาน การเชื่ อมโยงกิจกรรมย่อยแก้ไข
ปั ญหาพื้นฐาน องค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการของบรรจุภณ
ั ฑ์เก็บกลับคืน และกรณี ศึกษาโลจิสติกส์
ย้อนกลับ
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การขนส่ งสิ นค้ าอันตราย
2-0-2
(Transport of Dangerous Goods)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าอันตราย
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้ เกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานขนส่ งสิ นค้าอันตราย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าอันตราย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแยกประเภทสิ นค้าอันตราย
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าอันตราย
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภทของสิ นค้าอันตราย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
การขนส่ ง ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ของการขนส่ ง สิ นค้า อันตราย กฎหมายและเทคโนโลยีที่ เกี่ ย วข้อง โดยใช้
กรณี ศึกษาหรื อสถานการณ์จาํ ลอง
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การค้ าชายแดนและการค้ าระหว่างประเทศ
1-2-2
(Border Trade and International Trade)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
2. มีทกั ษะการประยุกต์ใช้หลักการการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อจัดกลุ่มการค้า
แนวโน้มทางการค้า
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการทํางาน มีมนุ ษย์สัมพันธ์ ความสามัคคี ภาวะผูน้ าํ และความเป็ น
ประชาธิ ปไตย
สมรรถนะรายวิชา เพื่อให้
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการรวมกลุ่มการค้าชายแดน ข้อตกลงทางการค้า แนวโน้มการค้า
ในภูมิภาคต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการจัดจําหน่ ายสิ นค้าในกลุ่มการค้าภูมิภาคแสดงแนวโน้ม
การค้าตามหลักการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศตามสถานการณ์ปัจจุบนั
3. ใช้หลักการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ จัดกลุ่มการค้า แนวโน้มทางการค้า
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการรวมกลุ่มการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ผลิ ตภัณฑ์
การจัดจํา หน่ า ย การค้า กลุ่ ม ชายแดนและการค้า ระหว่า งประเทศ ข้อตกลงทางการค้า แนวโน้ม การค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารการค้ากลุ่มชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
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20214-2109

สั มมนาโลจิสติกส์
(Logistics Seminar)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะการวางแผนและจัดกิจกรรมสัมมนาโลจิสติกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสัมมนาโลจิสติกส์

1-2-2

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาโลจิสติกส์
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการสัมมนาโลจิสติกส์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดกิจกรรมการสัมมนาโลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสัมมนาโลจิสติกส์ข้ นั ตอนการจัดสัมมนา วางแผน วิเคราะห์ และเสนอ
แนวทางแก้ปั ญ หาโลจิ ส ติ ก ส์ จ ากกรณี ศึ ก ษา สถานการณ์ จ ริ ง โดยการประยุ ก ต์ใ ช้พ้ื น ฐานกิ จ กรรม
ด้านโลจิสติกส์ สรุ ปและรายงานผลการจัดสัมมนาโลจิสติกส์
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20214-2110

การปฏิบัติงานด้ านบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์
1-3-2
(Packaging in Logistics Operation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านบรรจุภณั ฑ์โลจิสติกส์
2. มีทกั ษะเบื้องต้นในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์โลจิสติกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้านบรรจุภณ
ั ฑ์โลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์โลจิสติกส์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณั ฑ์และสิ่ งแวดล้อมในงานโลจิสติกส์
3. ออกแบบบรรจุภณั ฑ์โลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์โลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ประโยชน์ ประเภทและลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณั ฑ์และสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี
สารสนเทศในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์โลจิสติกส์
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20214-2111

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องในงานโลจิสติกส์
2-0-2
(Laws in Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะการนําความรู ้ดา้ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์
3. นําหลักกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวัติความเป็ นมา ขอบเขต
ของการใช้กฎหมาย วันเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของการใช้กฎหมาย ผูใ้ ช้กฎหมาย นิติกรรมหนี้ และสัญญาพื้นฐาน
กฎหมายขนส่ ง กฎหมายคลังสิ นค้า พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในงานโลจิสติกส์
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20214-2112

การใช้ ซอฟต์ แวร์ ในงานโลจิสติกส์
1-2-2
(Apply Software in Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะในการใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์ดว้ ยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ในงานโลจิสติกส์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. วางแผนกระบวนการค้นหาข้อมูลและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานโลจิสติกส์
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์ ด้วยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความถูกต้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ ในงานโลจิสติกส์ วิเคราะห์กระบวนการ
การทํา งานโลจิ ส ติ ก ส์ (Work Flow) ประยุก ต์ใ ช้ซ อฟต์แ วร์ ใ นงานโลจิ ส ติ ก ส์ การใช้ซ อฟต์แ วร์ ม าทํา
การวิเคราะห์ในงานโลจิสติกส์
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20214-2113

ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์
1-2-2
(English for Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์ และความเข้าใจในการนําไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ
2. มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ในการประกอบ
อาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-อ่าน เอกสารธุ รกิจด้านโลจิสติกส์
2. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
3. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานโลจิสติกส์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานโลจิสติกส์และฝึ กอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์และแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่าน เขียน เกี่ ยวกับงานโลจิสติกส์ การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ คของ
งานโลจิสติกส์ การอ่านคู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แบบภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20214-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั 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
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20214-8002

ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั 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
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20214-8003

ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั 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
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20214-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20214-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั 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
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมิ น ผล การจัด ทํา รายงานและการนํา เสนอผลงาน โดยปฏิ บ ัติ จ ัด ทํา โครงงานสร้ า งและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20214-8502

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 แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั 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
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20214-8503

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 แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั 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
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20214-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20xx

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...
(Rover Scout Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิ บ ัติ ต นตามระเบี ย บข้อ บัง คับ คํา ปฏิ ญ าณและกฏของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ มี ท ัก ษะ
ทางลูกเสื อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ กิ จ กรรมของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ
การปฏิ บ ัติ ต นตามคํา ปฏิ ญ าณ กฏ ระเบี ยบวิ นัยของลู กเสื อวิ สามัญ กิ จกรรมทักษะทางลู กเสื อ การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20xx

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ …
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้ างทักษะประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ กิ จกรรมองค์ก ารวิช าชี พ กิ จกรรมเสริ ม สร้ า งทัก ษะและประสบการณ์ วิช าการ
และวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จกรรมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
กิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อชุ ม ชนและท้องถิ่ น โดยการวางแผน ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ประเมิ นผล และ
ปรับปรุ งการทํางาน
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20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจความสํ า คัญ และหลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิ ด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ต นตามหลัก ธรรม กฎระเบี ย บ วัฒนธรรม
อันดี งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุค ลบาท
กิ จกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

