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คาํนํา 
  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  เป็นหลกัสูตรหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ
เทียบเท่า ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพื่อยกระดบั
การศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัฝีมือ 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสยัท่ีเหมาะสมในการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพฒันาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562 สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่ง
ดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อ
การพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสาํคญั ในการน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

พทุธศักราช 2562 
 

หลักการของหลักสูตร 
 
 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือ 
ใหมี้สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  

 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร
ให้ตรงตามความตอ้งการ โดยยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และสอดคลอ้งกบัสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลักสูตร 
 
 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนาํไปประยกุตใ์ช้
ในการปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

 

2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ 
มีทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะการคิด วิเคราะห์และ
การแกปั้ญหา ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั ตลอดจนทกัษะการจดัการ สามารถสร้างอาชีพและ
พฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

 

3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงาน
เป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

 

4. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั การต่อตา้นความรุนแรงและ
สารเสพติด มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ ดาํรงตนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
มีจิตสาธารณะและจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  

 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามยั         
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 

 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก         
มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลักเกณฑ์การใช้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีกาํหนด และ
นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตามแบบแผน
ในขอบเขตสาํคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ให้คาํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใช้
ในการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน 
ในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสยัท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่นอ้ยกว่า
สปัดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคดิหน่วยกิต 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงัน้ี 
3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 
มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน
รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 
มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 
 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  
 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
 4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
 4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
 4.1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา  
 4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 
 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน  
 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  
 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   
 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  
 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 
4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมง/สปัดาห์)  - หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  
1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว  ้      

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   
2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบงัคบั

ท่ีสะทอ้นความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซ่ึงยดึโยง
กบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด และผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวิชา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาเลือกตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ
หรือพฒันาเพิ่มตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่ม  
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ท่ีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด 
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5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิต
และหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั 
ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น 
ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือ
ภาคเรียนท่ี 6 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต   

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถนาํรายวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนท่ีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได ้รวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 
จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ือง 
ท่ีจะศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐคิ์ดคน้ โดยการวางแผน กาํหนดขั้นตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 
ประเมินผล สรุปและจัดทาํรายงานเพ่ือนําเสนอ ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ         
ท่ีสมัพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต        ใช้
เวลาไม่นอ้ยกว่า 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์ กรณีท่ีกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน  
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7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์
ทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ในดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสาํนึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั
ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 

จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

8. การจดัแผนการเรียน  
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  
โดยจัดอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20 : 80  
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

8.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจดัการเรียนรู้
ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน  

8.2 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ
ตามท่ีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร  

8.2.1 การจดัรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 
8.2.2 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานของการ

เรียนวิชาชีพควรจดัใหเ้รียนในภาคเรียนท่ี 1  
8.2.3 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจดัให้เรียนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
8.3 จดัให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนรายในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามความถนดั 

ความสนใจ เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
8.4 จดัรายวิชาทวิภาคีท่ีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณากาํหนดภาคเรียน 
ท่ีจดัฝึกอาชีพ รวมทั้งกาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ 
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8.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต 320 ชัว่โมง (เฉล่ีย 20 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 จาํนวน 2 หน่วยกิต และ 
ภาคเรียนท่ี 6 จาํนวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ 160 ชัว่โมง (เฉล่ีย 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเง่ือนไข
ของหลกัสูตรสาขาวิชานั้น ๆ  

ในภาคเรียนท่ีจดัฝึกงานน้ี ใหส้ถานศึกษาพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาํไปเรียนและฝึกปฏิบติัในภาคเรียนท่ีจดัฝึกงานดว้ย 

การจดัฝึกงานในภาคฤดูร้อนสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการฝึกให้ครบตามท่ี
หลกัสูตรกาํหนด 

8.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต (12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคเรียน) หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 และภาคเรียนท่ี 6 รวม 4 หน่วยกิต 
(6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

8.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
8.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบไม่เตม็เวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉล่ียไม่ควรเกิน 35 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เตม็เวลาไม่ควรเกิน 25 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

ทั้งน้ี หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา
ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนท่ีแตกต่างไปจากเกณฑข์า้งตน้ อาจทาํไดแ้ต่ตอ้งไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

9.   การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจดั
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

9.1 นาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด
รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี
ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต ใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน
ทั้งน้ี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชา  ทวิภาคีใหเ้ป็นไปตามท่ี
หลกัสูตรกาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวิชาดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบดว้ย 
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9.2 ร่วมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชากบัสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนาํไปใชใ้นการฝึกอาชีพ และดาํเนินการ
วดัและประเมินผลเป็นรายวิชา  

9.3 จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนั โดยอาจนาํรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจดัร่วมดว้ยกไ็ด ้
 

10. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

11. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด 

12.2 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
12.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด และ “ผา่น” 

ทุกภาคเรียน 
 

13.  การพฒันารายวชิาในหลักสูตร 
 

13.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวิชาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็น
รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ      
พลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคข์องหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   
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13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติม 
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคส์าขาวิชา
และสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดว้ย 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติมได ้
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี  การกาํหนดรหสัวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 

14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัตหิลักสูตร 
 

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัของหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 

 ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไวใ้หช้ดัเจน 
อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ  

15.1 หลกัสูตรท่ียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 
15.3 วิธีการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
15.4 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ให้สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน
และรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 



10 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 

การกําหนดรหัสวชิาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ 
13  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
14  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
15  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
16  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
17  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ชื่อวิชา 

ลําดับที่วิชา    01-99 

กลุ่มวิชา สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
2 X X 0 0 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) 
20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชา 

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

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. 

06 ประเภทวิชาประมง 
07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 

หลักสูตร 

2 0 0 0 1 

2 X X 0 0 

2 X X X X 

ประเภทวิชา 
0 วิชาเรียนร่วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการตลาด  
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพการตลาดให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการตลาด 
4. เพื่อให้สามารถในงานบริการทางการขายตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิง

ธุรกิจ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีในงานอาชีพการตลาด 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ

ใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและด ารงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค  านึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวชิาการตลาด ประกอบดว้ย 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  
3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  
3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  
3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 
3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  
3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 
3.3.3 เลือก  ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
3.3.5 วางแผนขายสินคา้หรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย 
3.3.6 จดัท าฐานขอ้มูลทางการตลาด 
3.3.7 เขียนแผนธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
3.3.8 สร้างสรรคง์านโฆษณา 
3.3.9 จดักิจกรรมส่งเสริมการขายและจดัแสดงสินคา้ 
3.3.10 ปฏิบติัการขายสินคา้ออนไลน์ 
3.3.11 วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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สาขางานการตลาด 
3.3.12 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพการตลาดท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ในบางเร่ือง 
3.3.13 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการตลาด 
3.3.14 ใหค้  าแนะน าพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 
3.3.15 สร้างสรรค์ ส่ือสาร บูรณาการความรู้ดา้นการตลาด ศาสตร์อ่ืน ๆ และประสบการณ์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการและปฏิบติังานดา้นการตลาด 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 
สาขาวชิาการตลาด 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิตและเขา้ร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จ านวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 
20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 ส าหรับภาคเรียนท่ี 6    
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ
หน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน  0-2-1 
20000-1210 ภาษาองักฤษส าหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จ  านวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 
20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 
20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จ  านวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-2 
20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  
20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  
20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
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 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะน าเพิม่เติม 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 
20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ
เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 

 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1601 ทกัษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 

 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 
           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 
20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 
20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 
20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20202-2001 การตลาดเบ้ืองตน้ 2-2-3 
20202-2002 การขายออนไลน์ 2-2-3 
20202-2003 การหาขอ้มูลการตลาด 2-2-3 
20202-2004 การด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 
20202-2005 การจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 
20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-3 
20202-2007 การจดัแสดงสินคา้ 1-4-3 
20202-2008 การพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย 2-2-3 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

2.3.1  สาขางานการตลาด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20202-2101 การจดัซ้ือเบ้ืองตน้ 2-0-2 
20202-2102 การขายตรง 2-2-3 
20202-2103 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 2-2-3 
20202-2104 การบรรจุภณัฑ์ 1-2-2 
20202-2105 ลูกคา้สัมพนัธ์ 1-2-2 
20202-2106 การก าหนดราคา 2-0-2 
20202-2107 การประกนัภยั 2-2-3 
20202-2108 การขายประกนัชีวติ 1-2-2 
20202-2109 การจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 2-2-3 
20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรคท์างการตลาด 1-2-2 
20202-2111 การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3 
20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย ์ 1-2-2 
20202-2113 ศิลปะการขาย 2-2-3 
20202-2114 กฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง 2-0-2 
20212-2104 ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานขาย 1-2-2 
20202*2101 ถึง 20202*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20202-5101 ปฏิบติังานการตลาด 1 *-*-* 
20202-5102 ปฏิบติังานการตลาด 2 *-*-* 
20202-5103 ปฏิบติังานการตลาด 3 *-*-* 
20202-5104 ปฏิบติังานการตลาด 4 *-*-* 
20202-5105 ปฏิบติังานการตลาด 5 *-*-* 
20202-5106 ปฏิบติังานการตลาด 6 *-*-* 
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ส าหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ใหส้ถานศึกษาและสถาน-
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจ านวนหน่วยกิต
เพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-
ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20202-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20202-8002 และ 20202-8003 
รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20202-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20214-8501 จ านวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20214-8502 และ 20214-8503 
รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20202-8501 โครงงาน *-*-4 
20202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม
เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 

 



 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 
กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพดูภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 กลุ่มภาษาอังกฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พดู 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน  0-2-1 
20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
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20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 1-2-2 
20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-1 

 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-2 
20000-1405 คณิตศาสตร์เพือ่การออกแบบ 2-0-2  
20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  
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กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
20000-1503 ทกัษะชีวิตและสงัคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุ่มสุขศึกษา 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวิถีศึกษา                  1-0-1 

 กลุ่มพลศึกษา 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
กลุ่มบูรณาการ 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย 
20000-1101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 2-0-2 
 (Basic Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 
2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาสและ

สถานการณ์ 
3. สามารถนาํความรู้และทกัษะการฟัง การดู การพดู การอ่านและการเขียนไปใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั

ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพดู การอ่านและการเขียน 
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
3. พดูติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสงัคม 
4. เขียนขอ้ความเพ่ือติดต่อกิจธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอ้มูลตามหลกัการ 
5. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคาํ การใช้ถ้อยคาํ สํานวน ระดับภาษา    

การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บนัเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาจาก
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การกล่าวทกัทาย แนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ตามมารยาทของสังคม 
การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยนิดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น 
การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวติัย่อ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 
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20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
  (Thai for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  
2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 

 สมรรถนะรายวชิา 
1. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
2. พดูส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 
3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนาํการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล  

ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ การนําเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานหรือกระบวนการผลิตช้ินงาน  
การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อส่ือสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ  
และการเขียนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
 (Business Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานธุรกิจถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  
2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานธุรกิจ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
2. พดูในงานธุรกิจตามหลกัการ 
3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากส่ือบุคคล   

ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ
รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์การนาํเสนอผลงาน การเสนอขายสินคา้และบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน 
การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในงานธุรกิจ 
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20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
 (Thai Speaking for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. มีทกัษะในการพดูส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการพดูและศิลปะการพดู  
2. สามารถใชท้กัษะการพดูเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพดูในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. พดูติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลกัการ 
2. พดูในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพตามหลกัการพดูและศิลปะการพดู  
3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพดูตามโอกาสและสถานการณ์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการพูดในงานอาชีพ การทําหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร การเขียนเค้าโครงการพูด การพูด    

ในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกับงานอาชีพ การพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การนําเสนอผลงาน  การบรรยาย  
การสรุป การพดูเสนอขายสินคา้หรือบริการ การกล่าวตอ้นรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอาํลาอาลยั การกล่าวสุนทรพจน์
และการกล่าวอวยพร 
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20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
 (Thai Writing for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. มีทกัษะในการเขียนส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ                
2. สามารถใชท้กัษะการเขียนเพื่อพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เขียนสะกดคาํ คาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั ศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรูปแบบต่าง ๆ 
3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรูปแบบและหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหารท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัและ 

งานอาชีพ การเขียนสะกดคาํ การเขียนคาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติัและศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนรายงานการประชุม บนัทึกขอ้ความ จดหมาย กิจธุระและธุรกิจ 
การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 0-2-1
 (Creative Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. มีทกัษะในการพดูและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 
2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. พดูภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการพดู 
2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบ โอกาสและหลกัการเขียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหาร ภาพลกัษณ์ในภาษา 

การพูด-เล่าเร่ือง การอธิบาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ การเขียน
บรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทร้อยกรอง และโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 0-2-1 
 (Real Life English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  
3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  
2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  
3. อ่านขอ้ความ กาํหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
4. กรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  
5. เขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน คาํศพัท ์

สํานวนภาษาท่ีใชบ่้อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตาํแหน่ง
ท่ีตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้ความ กาํหนดการ ป้ายประกาศ  
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-1 
(English Listening and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการฟังและพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน 
2. สามารถฟัง-ดู และพดูภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและ    

ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 
2. ออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง 
3. สนทนาภาษาองักฤษโตต้อบตามสถานการณ์  
4. ใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบติังาน หลกัและวิธีการฟัง 

และพูดภาษาอังกฤษ การฟัง-ดูการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การออกเสียงตามหลกัการ 
ออกเสียง การใชค้าํศพัท ์สาํนวน และการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษา 
(verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 
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20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพมิพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-1 
(Reading Authentic Materials in English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สามารถอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านสารคดีและหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ 
2. อ่านเอกสารประชาสมัพนัธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาองักฤษ 
3. อ่านกาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ และจดหมายภาษาองักฤษ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ  ในชีวิตประจําว ัน  หลักและกลวิธี 

การอ่านแบบต่าง ๆ  การอ่านสารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสัมพนัธ์ โฆษณา แผน่พบั แผน่ปลิว โปสการ์ด 
ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ 
จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
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20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจําวนั 0-2-1 
(Everyday English Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความและบนัทึกยอ่ภาษาองักฤษ 
2. เขียนบตัรอวยพรภาษาองักฤษในโอกาสต่าง ๆ  
3. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ภาษาองักฤษ 
4. กรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั หลกัและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนขอ้มูล

บุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอก
แบบฟอร์ม การใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา
ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-1 
(English for the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 
3. อ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและคาํเตือนในสถานประกอบการ 
4. เขียนบนัทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังาน 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึกทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการตอ้นรับ ขอ้มูลและโครงสร้างองคก์ร ตาํแหน่งและหนา้ท่ีงาน ทิศทาง ตาํแหน่งท่ีตั้ง 
การซ้ือขาย การใหบ้ริการ การสนทนาทางโทรศพัท ์ขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  
คาํเตือนท่ีพบในสถานประกอบการ การเขียนบนัทึก การกรอกแบบฟอร์ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  
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20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
(English for the Internet)  

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้ขอ้มูล ติดต่อส่ือสารและ

พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. สืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตโดยใชค้าํสาํคญั  
2. อ่านคาํสัง่และปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีปรากฎบนหนา้จอ 
3. นาํเสนอขอ้มูลท่ีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์
4. เขียนขอ้ความบนส่ือสงัคมออนไลน ์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต คาํศพัท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา        

ท่ีพบเห็นบ่อย ๆ การใช ้Web browsers และ Search engines การอ่านคาํสั่งและปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีปรากฎบนหนา้จอ 
การสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองท่ีสนใจ/เร่ืองทางวิชาชีพโดยใช้คาํสําคญั (Keywords) การอ่าน สรุป และนําเสนอขอ้มูล 
ท่ีสืบคน้จากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้ส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
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20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
(English for Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ  
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจ  
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวชิา  
1. วางแผนการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาท่ีเรียน  
2. สืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
3. ทาํโครงงานภาษาองักฤษตามรูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน  
4. นาํเสนอโครงงานตามขั้นตอน  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

คาํอธิบายรายวชิา  
ปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ รูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน องคป์ระกอบของ

โครงงาน ศพัท ์สํานวน ประโยค และโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน การวางแผนการทาํโครงงาน
ในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกับสาขาวิชาท่ีเรียน การสืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
การจดัทาํโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน นาํเสนอโครงงานตามขั้นตอน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน 0-2-1 
(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา  
1. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  
2. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  
3. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  
4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

คาํอธิบายรายวชิา  
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงานและการปฏิบติังาน

อาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 
การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศัพท์ สํานวนประโยคท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน การสนทนาตาม
สถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน
และการปฏิบติังานอาชีพ 
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20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
  (English for Business)  

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านเอกสาร แผน่พบัและคู่มือการปฏิบติังานในงานทางธุรกิจ 
2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ  
3. การใหข้อ้มูลสินคา้และบริการ 
4. กรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับงานธุรกิจ การฟัง-ดูเร่ืองราว 

ทางธุรกิจ การอ่านเอกสาร แผ่นพบัและคู่มือการปฏิบติังาน การสนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ การติดต่อ     
ทางโทรศพัท์ การให้ขอ้มูลสินคา้และบริการ การเขียนจดหมายธุรกิจ บนัทึกขอ้ความ ขอ้ความแสดงความยินดี 
ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ  
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน  
 

20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Chinese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาจีน 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาจีน 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรจีนตามหลกัการเขียนภาษาจีน 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาจีน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ สํานวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรจีน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนใน
ชีวิตประจาํวนั 
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20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Chinese Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาจีนเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ 

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท ์
สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในงานอาชีพ 
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20000-1222 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Japanese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาญ่ีปุ่น 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรญ่ีปุ่นตามหลกัการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาญ่ีปุ่น การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรญ่ีปุ่น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1223 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
(Japanese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาญ่ีปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท ์
สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
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20000-1224   ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Korean Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเกาหลี 
2. อ่านคาํและประโยค ตามหลกัการออกเสียงภาษาเกาหลี 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรเกาหลีตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเกาหลี การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเกาหลี และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Korean Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในงานอาชีพ  ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 
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20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Vietnamese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเวียดนาม 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรเวียดนามตามหลกัการเขียนภาษาเวียดนาม 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Vietnamese Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเวียดนามเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนาม 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ  
การเขียนคาํศพัท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 
ในงานอาชีพ 
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20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Indonesian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา  
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรอินโดนีเซียตามหลกัการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรอินโดนีเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Indonesian Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 
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20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Burmese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาพม่า 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรพม่าตามหลกัการเขียนภาษาพม่า 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาพม่า การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรพม่า และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
พม่าในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Burmese Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาพม่าเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท ์
สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในงานอาชีพ 
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20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Khmer Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเขมร 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรเขมรตามหลกัการเขียนภาษาเขมร 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเขมร การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเขมร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
เขมรในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Khmer Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเขมรเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนคาํศพัท ์
สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในงานอาชีพ 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Laotian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาลาว 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาลาว 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรลาวตามหลกัการเขียนภาษาลาว 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาลาว การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ สํานวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรลาว และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาว
ในชีวิตประจาํวนั 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Laotian Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาลาวเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งาน

อาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน 
รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในงานอาชีพ 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Malaysian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาบามาเลเซีย 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษามาเลเซีย 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรมาเลเซียตามหลกัการเขียนภาษามาเลเซีย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษามาเลเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์
สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรภาษามาเลเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Malaysian Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง -ดูการใชภ้าษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษามาเลเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (Filipino Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฟิลิปิโน 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรฟิลิปิโนตามหลกัการเขียนภาษาฟิลิปิโน 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์
สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฟิลิปิโนและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Filipino Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฟิลิปิโนเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฟิลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิลิปิโนใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 
       (Russian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษารัสเซีย 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรรัสเซียตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษารัสเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ สํานวน  
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรรัสเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (Russian Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง -ดูการใชภ้าษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษารัสเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในงานอาชีพ  ฟัง-ดูการใช้ภาษารัสเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ 
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20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (German Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเยอรมนั 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรเยอรมนัตามหลกัการเขียนภาษาเยอรมนั 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์
สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเยอรมนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (German Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเยอรมนัเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเยอรมนัง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมนัใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 
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20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 
       (French Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส 
2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 
4. เขียนอกัษรฝร่ังเศสตามหลกัการเขียนภาษาฝร่ังเศส 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์
สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฝร่ังเศส และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
       (French Communication at Work) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฝร่ังเศสในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฝร่ังเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝร่ังเศสใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน
คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชีวติ 1-2-2 
 (Science for Life Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ 

สารและการเปล่ียนแปลง  
2. สามารถสาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัการวดั การเคล่ือนท่ี อะตอมและธาตุ สาร และทาํกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพและชีวิตประจาํวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วย

และการวดั อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง นาโนเทคโนโลยแีละระบบนิเวศ 
2. คิดคาํนวณเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ีตามหลกัการ 
3. ปฏิบติักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. ปฏิบติัทดลองเก่ียวกบัสาร การเปล่ียนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาํวนัโดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวดั 

แรง การเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจาํวนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและระบบนิเวศ 
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20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ  1-2-2 
 (Science for Business and Services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  
2. สามารถสาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ผลกระทบของสารเคมีและคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าต่อมนุษยโ์ดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. สามารถทดลองทดสอบเก่ียวกบัสารเคมีในชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพ จุลินทรียใ์นอาหาร สมบติั

ของปิโตรเลียมและพอลิเมอร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
2. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามหลกัพนัธุศาสตร์ 
3. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อมนุษยต์ามหลกัการ 
4. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนัและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั 
และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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20000-1306  โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 
 (Science Projects) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1.  มีทักษะในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จัดทาํโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงานอยา่งเป็นระบบ 
2.  สามารถนาํทกัษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3.  มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจาํเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 
2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลกัการและรูปแบบท่ีกาํหนด 
3. แกปั้ญหาหรือพฒันางานในโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสืบเสาะ 

หาความรู้ ทดลอง ทดสอบและสรุปรายงาน 
4. เขียนรายงานการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน

การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการและการนาํเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

20000-1401 คณติศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ  2-0-2 
 (Basic Mathematics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 
2.  มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวั

แปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ไปใช้ใน

สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด  
2.  สร้างตารางแจกแจงความถ่ี กราฟหรือแผนภูมิ และตีความหมายหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง กราฟ

หรือแผนภูมิ  
3.  เลือกใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 
4.  วดัตาํแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์
5.  วดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้ิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของพิสัย และสัมประสิทธ์ิ

ของการแปรผนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น

สองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล และ
การประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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20000-1404 คณติศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-2 
 (Mathematics for Business and Services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการและความ

น่าจะเป็น 
2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนชาํระ 

ดอกเบ้ีย อสมการ และความน่าจะเป็น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ และมีความ

ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แกปั้ญหาเก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการและความ

น่าจะเป็น  
2. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการ 

และความน่าจะเป็นไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่น

ชาํระ ดอกเบ้ีย อสมการ และความน่าจะเป็น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 
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20000-1405 คณติศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2 
 (Mathematics for Design) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต 

และรูปทรงเรขาคณิต 
2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัจาํนวนธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว ปริมาตร เส้นตรงบน

ระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ และมีความ

ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 
2. วดัและเปรียบเทียบความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 
3. ขยายส่วนและยอ่ส่วนภาพและแกปั้ญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตจากของจริง 
4. ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ พื้นท่ี  พื้นท่ีผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ  

รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิตไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พื้นท่ี พื้นท่ีผิว ปริมาตร 

เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพดา้นศิลปกรรมและคหกรรม 
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20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2 
 (Experimental Statistics) 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้และแบบแผนการทดลอง 
2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลองประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ และมีความ

ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แกปั้ญหาเก่ียวกบันาํความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวิจยัเบ้ืองตน้ 
2. เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 
3. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 
4. วิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลอง และ

การประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
 

20000-1501 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
 (Civil Duties and Morals) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ท่ีพลเมืองดีและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 
2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ

เป็นศาสนิกชนท่ีดีตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
3. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและการดาํเนินชีวิต 
4. ตระหนกัถึงการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ท่ีพลเมืองดี และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 
2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทดัฐานทางสังคม ค่านิยมพ้ืนฐาน และระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
3. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม วฒันธรรมและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสงัคมและแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพของตน 
5. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความสําคญัของสถาบนัทางสังคม บรรทดัฐานทางสังคม วฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
การดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
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20000-1502 ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย 1-0-1 
 (Thai History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 
2. สามารถนาํความรู้ทางประวติัศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต 
3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของประวติัศาสตร์ชาติไทย  
3. น้อมนาํแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษตัริย์

องคปั์จจุบนัในการดาํเนินชีวิต 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 
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20000-1503 ทักษะชีวติและสังคม 2-0-2 
 (Life Skills and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินชีวิตในสงัคมภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์ในงานอาชีพ มารยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิต และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัการพฒันาคุณภาพชีวิต 
2. ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ความมีมารยาทและความเป็น

พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการมีทกัษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ใน 

การทํางาน มารยาทไทย มารยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย  2-0-2 
 (Thai Geography and History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์

และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการดาํรงชีวิต 
3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย และสถาบนัสาํคญัของชาติเพื่อธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
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20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
 (ASEAN Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดาํรงตนและพฒันาสงัคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2. วางแผนการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งกบัพฒันาการของประชาคมอาเซียนดา้นต่าง ๆ 
3. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีดี 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในประชาคมอาเซียน
กบัภูมิภาคอ่ืนในโลก 
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20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1-0-1 
 (Current Affairs) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 
3. ตระหนกัถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อสร้างสงัคมสนัติสุข 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยแีละ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
2. วางแผนสร้างภูมิคุม้กนัตน ชุมชนและสงัคมโดยประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม

ของไทยในปัจจุบนั  
 
 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 
 (ASEAN Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพื่อการพฒันาชีวิตและสงัคม 
3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3. วางแผนการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวฒันธรรม การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสุขศึกษา 
 

20000-1601 ทักษะการดํารงชีวติเพื่อสุขภาวะ    1-0-1 
(Life Skills for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบติัตนตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
2. สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติด การใชย้า

และอุบติัเหตุ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตตามวิถีทางท่ีถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบติัตนตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  วางแผนป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 
3.  วางแผนป้องกนัและแกปั้ญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวยัรุ่น 

สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้ยาและสมุนไพรไทย  
ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้  
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20000-1602 เพศวถิีศึกษา 1-0-1 
(Sexuality Education) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม 
2. สามารถกาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั

ผูอ่ื้น ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจและการต่อรอง 
3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และเห็นความสําคญัของ 

การเลือกแนวทางการดาํเนินชีวิตอยา่งมีสุข 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม 
2. สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลตามบทบาทและความรับผดิชอบ  
3. ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจ การต่อรองและการตระหนกั 

ในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
4. ประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสมัพนัธ์ไม่พร้อม 
5. กาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศในวยัรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวงั 

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทกัษะการตดัสินใจ การต่อรอง     
การส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ 
ในสิทธิของผูอ่ื้น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและ
วฒันธรรม และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพ้ืนท่ี 
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กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
(Physical Education for Health Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการออกกาํลงักาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 
2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักายดว้ยกิจกรรม

ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาท 
3. มีเจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ในการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาทและ

ความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการออกกาํลงักาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 
2. พฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการออกกาํลงักาย 
3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทท่ีกาํหนด 
4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีนํ้ าใจนกักีฬา วินัยและความซ่ือสัตยใ์นการเป็นนกักีฬา กฎกติกาและ
มารยาทในการดูและเล่นกีฬา  
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20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1 
(Physical Education for Specific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 
2. สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย และ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลิกภาพ 
3. มีเจตคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางเพ่ือพฒันากายภาพ

และบุคลิกภาพโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 
2. เคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือพฒันากลา้มเน้ือเฉพาะส่วนบุคคล 
3. เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ออกกาํลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัความปลอดภยัในการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั

สภาพร่างกาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด การพฒันากลา้มเน้ือตามลกัษณะเฉพาะส่วน
บุคคล และการออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
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กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605 ทักษะสุขภาพ 1-2-2 
(Health Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
2. สามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัและมีความมัน่คงทางจิตใจ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
2. สาธิตการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามหลกัการและกระบวนการ 
3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วางแผนการประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม โภชนาการกบัสุขภาพ โรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ ภยัพิบติั อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ วิกฤติวยัรุ่นไทยกบัปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนั และสิทธิผูบ้ริโภค 
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20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1-2-2 
(Quality of Life Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะสุขภาพ 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักาย 
3. มีเจตคติท่ีดี มีคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค ์มีนํ้ าใจนกักีฬา มีการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัเขม้แขง็ มัน่คง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั หลกัการและกระบวนการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย  
2. ประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือพฒันาสุขภาพและสร้างเสริมสภาวะความปลอดภยั 
3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทท่ีกาํหนด 
4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 
5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของวยัรุ่น สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและ
สมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ หลกัการและรูปแบบ การออกกาํลงักาย
ดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและ
เล่นกีฬา 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 
20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 
20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
20200-1003 การขายเบ้ืองตน้  1-2-2 
20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 
20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 
 

กลุ่มสรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
20202-2001 การตลาดเบ้ืองตน้ 2-2-3 
20202-2002 การขายออนไลน์ 2-2-3 
20202-2003 การหาขอ้มูลการตลาด 2-2-3 
20202-2004 การดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 
20202-2005 การจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 
20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-3 
20202-2007 การจดัแสดงสินคา้ 1-4-3 
20202-2008 การพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย 2-2-3 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
สาขางานการตลาด 
(Marketing) 
20202-2101 การจดัซ้ือเบ้ืองตน้ 2-0-2 
20202-2102 การขายตรง 2-2-3 
20202-2103 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 2-2-3 
20202-2104 การบรรจุภณัฑ ์ 1-2-2 
20202-2105 ลูกคา้สมัพนัธ์ 1-2-2 
20202-2106 การกาํหนดราคา 2-0-2 
20202-2107 การประกนัภยั 2-2-3 
20202-2108 การขายประกนัชีวิต 1-2-2 
20202-2109 การจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 2-2-3 
20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรคท์างการตลาด 1-2-2 
20202-2111 การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3 
20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย ์ 1-2-2 
20202-2113 ศิลปะการขาย 2-2-3 
20202-2114 กฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง 2-0-2 
20212-2104 ภาษาองักฤษสาํหรับพนกังานขาย 1-2-2 
 

รายวชิาทวภิาค ี
20202-51xx ปฏิบติังานการตลาด … *-*-* 
 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
20202-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
20202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
20202-8501 โครงงาน *-*-4 
20202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 
 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 
2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 
2. วางแผนการดําเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การทาํงาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 
5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ บ้ืองต้น  เค ร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  
เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
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20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 
 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกันแกไ้ข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 
4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกับการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังาน
พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร 
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษพ์ลงังาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 
 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกับหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         
การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1005 กฎหมายพาณชิย์ 2-0-2 
 (Commercial Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นิติกรรม สญัญา และหน้ี 
2. มีเขา้ใจหลกัการกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพเขา้ใจหลกัการ วิธีการ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายพาณิชย ์
2. จดัทาํเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพาณิชย ์

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ                 

สัญญาเฉพาะ สัญญาท่ีเก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าซ้ือ จา้งทาํของ รับส่งของ การยมื การคํ้าประกนั การจาํนอง-จาํนาํ               
การฝากทรัพย ์เกบ็ของในคลงัสินคา้ ตวัแทนนายหนา้และประกนัภยั และวิธีการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมาย 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความ รู้ เ ก่ียวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  
2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 
4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 
5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  
การใชโ้ปรแกรมตารางทาํการเพื่อการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 2-0-2 
 (Basic Economics) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทาง
เศรษฐศาสตร์ 

2. นาํความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
2. ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคาดุลยภาค         

ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายไดป้ระชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตวั วฎัจกัรเศรษฐกิจดุลการคา้และดุลการชาํระเงินและการพฒันา
เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไ้ข 
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20200-1002 การบัญชีเบ้ืองต้น 2-2-3 
 (Basic Accounting) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการ วิธีการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสยัมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสตัย ์มีวินยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการและขั้นตอนการจดับญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี
ความหมายของสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของตามกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน  สมการ
บญัชี การวิเคราะห์รายการคา้การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการเจา้ของ
คนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ
ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุง ปิดบญัชี และสรุปวงจรบญัชี 
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20200-1003 การขายเบ้ืองต้น 1-2-2 
 (Basic Selling) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 
2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและความมีมนุษยส์มัพนัธ์ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ 
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 
3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หนา้ท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกั
ขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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20200-1004 พมิพ์ไทยเบ้ืองต้น 0-4-2 
 (Basic Thai Typing) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพไ์ทย 
2. มีทกัษะในการพิมพไ์ทยแบบสมัผสั 
3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 
4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพไ์ทยแบบสมัผสั 
2. พิมพส์มัผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 
3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์
4. พิมพห์นงัสือภายนอกและหนงัสือภายในตามหลกัการ 
5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์  

เคร่ืองหมายการพิมพ์ประโยค  การคาํนวณคาํสุทธิ  การพิมพ์หนังสือภายนอก  หนังสือภายในและ              
การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20200-1005 พมิพ์อังกฤษเบ้ืองต้น 0-4-2 
 (Basic English Typing) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพอ์งักฤษ 
2. มีทกัษะในการพิมพอ์งักฤษแบบสมัผสั 
3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 
4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพอ์งักฤษแบบสมัผสั 
2. พิมพส์มัผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 
3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์
4. พิมพจ์ดหมายธุรกิจตามหลกัการ 
5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เคร่ืองหมาย การพิมพป์ระโยค การคาํนวณคาํสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

20202-2001 การตลาดเบ้ืองต้น 2-2-3 
 (Basic Marketing) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 
2. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และกาํหนด

ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

ความรับผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู้ และความละเอียดรอบคอบ   
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและส่วนประสมทางการตลาด 
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด กาํหนดตลาดเป้าหมายและตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์   

ตามกลยทุธ์การตลาด 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด            
การกาํหนดตลาดเป้าหมายและการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา              
การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด จรรยาบรรณนกัการตลาด และเทคโนโลยกีารตลาดตามสถานการณ์  
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20202-2002 การขายออนไลน์ 2-2-3 
 (Online commerce) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการขายออนไลน์ 
2. สามารถขายสินคา้ออนไลน์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงาน ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์                     

ความรับผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู้ และความละเอียดรอบคอบ   
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขายออนไลน์ 
2. ปฏิบติังานขายออนไลน์ ตามหลกัการและสถานการณ์ทางการตลาด 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการขายออนไลน์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขายออนไลน์ รูปแบบและประโยชน์การขาย
สินคา้ออนไลน์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาด
ออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารการขายออนไลน์ 
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20202–2003 การหาข้อมูลการตลาด 2-2-3 
 (Marketing Information) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการหาขอ้มูลการตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล
การตลาด 

2. สามารถออกแบบเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุปและ รายงาน
ผลขอ้มูลการตลาด 

3.  มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวนิยั 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต และความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการหาขอ้มูลทางการตลาด  
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสารขอ้มูลการตลาด วางแผนออกแบบเคร่ืองมือ  
เกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุปและรายงานผลขอ้มูลการตลาด 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารในกระบวนการหาขอ้มูลการตลาด   

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการหาขอ้มูลการตลาดประเภทและแหล่งขอ้มูลการตลาด เคร่ืองมือ

การเก็บขอ้มูล กระบวนการหาขอ้มูลการตลาด การประมวลผลขอ้มูล การแปลความหมายขอ้มูล การรายงานผล
ขอ้มูล การนาํขอ้มูลไปใชท้างการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในกระบวนการหาขอ้มูล
การตลาด 
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20202-2004 การดําเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-3 
 (Small Enterprises) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 
 2.  สามารถเขียนแผนธุรกิจสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 
 3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ความละเอียดรอบคอบและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ การตลาดสาํหรับธุรกิจขนาดย่อม แผนธุรกิจ และกระบวนการ

ดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ย 
2. เขียนแผนธุรกิจ ขนาดยอ่มตามหลกัการ 
3. เลือกทาํเลท่ีตั้งและแหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดยอ่ม
การเป็นผูป้ระกอบการ การเร่ิมต้นธุรกิจขนาดย่อม การจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจ กฎหมายและองค์การ                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม ทาํเลท่ีตั้ง แหล่งเงินทุน การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อมและ               
แผนธุรกิจ 
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20202-2005 การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-3 
 (Good and Service Distribution) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 
2. สามารถกาํหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ การทาํงานเป็นทีม ความมีมนุษย์

สมัพนัธ์และความซ่ือสตัยสุ์จริต 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ  
2. กาํหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารในการจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ ลกัษณะตลาดสินคา้และบริการ
สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจดัจาํหน่าย การขนส่งสินคา้ การคลงัสินคา้ กฎหมาย
และองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือจดั
จาํหน่ายสินคา้และบริการ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-3 
 (Advertising and Sales Promotion) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการโฆษณาการส่งเสริมการขายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เลือก สร้างสรรค ์และวดัผลประเมินผลงานโฆษณา/ส่ือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น               

ในการทาํงานเป็นทีม และความประหยดั 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
2. สร้างสรรคง์านโฆษณา เลือกส่ือโฆษณา 
3. วดัและประเมินผลการโฆษณา/ส่ือ การส่งเสริมการขายตามแบบประเมินและเกณฑท่ี์กาํหนด 
4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา         
การสร้างสรรคง์านโฆษณา  ส่ือโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย เคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย         
การวดัผลและประเมินผลของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  เทคโนโลยสีารสนเทศการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
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20202-2007 การจัดแสดงสินค้า 1-4-3 
 (Visual Merchandising) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัแสดงสินคา้ 
2. สามารถวางแผนการจดัแสดงสินคา้ จดัทาํงบประมาณและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารการจดัแสดงสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม 

ความอุตสาหพยายาม ความกระตือรือร้น และความประหยดั 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัแสดงสินคา้   
2.  วางแผนและออกแบบการจดัแสดงสินคา้ จดัทาํงบประมาณการจดัแสดงสินคา้  
3. ติดตามและประเมินผลการจดัแสดงสินคา้และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัแสดงสินคา้ 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัแสดงสินคา้ ประเภทของการจดัแสดงสินคา้ การวางแผนการ
จดัแสดงสินคา้ การออกแบบผงัร้านคา้ การออกแบบจดัแสดงสินคา้ งบประมาณการจดัแสดงสินคา้ การ
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และจดัแสดงสินคา้ การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารการจดัแสดงสินคา้ 
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20202-2008 การพฒันาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-3 
 (Salesman Personality Development) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และ
การสร้างความประทบัใจในงานขาย 

2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัอาชีพขาย 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง ความสุภาพอ่อนน้อม           

ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ ความแนบเนียน และความมีระเบียบวินยั 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย 
2. พฒันาศิลปะการพดู มารยาททางสงัคม และการสร้างความประทบัใจในงานขาย 
3. พฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัอาชีพขายตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพในงานอาชีพขาย กระบวนการพฒันาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสร้าง
ความประทบัใจในงานขาย 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
สาขางานการตลาด  
(Marketing) 
 

20202-2101 การจัดซื้อเบ้ืองต้น 2-0-2 
 (Basic Purchasing) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ คุณสมบติัและจรรยาบรรณผูจ้ดัซ้ือ 
2. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบติัในการจดัซ้ือ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริตความ

กระตือรือร้น และความประหยดั 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการ กระบวนการจดัซ้ือ คุณสมบติั และจรรยาบรรณผูจ้ดัซ้ือ 

2. ออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบติัในการจดัซ้ือตามกระบวรการ 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการจดัซ้ือตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับหลักการจัดซ้ือ นโยบายการจัดซ้ือ บทบาทของหน่วยงานจัดซ้ือ กฎระเบียบ

กระบวนการและวิธีปฏิบติัในการจดัซ้ือ การเจรจาต่อรอง การจดัเกบ็และการควบคุมสินคา้คงคลงั คุณสมบติั
และจรรยาบรรณผูจ้ดัซ้ือ เทคโนโลยสีารสนเทศการจดัซ้ือ 
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20202-2102 การขายตรง 2-2-3 
 (Direct Sales) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการขายตรง กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขายตรง 
2. สามารถวางแผนและปฏิบติัการขายตรง 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความรับผดิชอบ การทาํงานเป็น

ทีม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขายตรง 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     ธุรกิจขายตรง 
3. วางแผนและปฏิบติัการขายตรงตามหลกัการ  

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและการดาํเนินธุรกิจขายตรง รูปแบบของการขายตรง สถานการณ์

ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและเทคนิคการขาย
ตรง  คุณสมบติัและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง  กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขายตรง 
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20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-3 
 (Retails and Wholesales) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการกระบวนการคา้ปลีกและการคา้ส่ง กฎหมายและองคก์าร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้
ปลีกและการคา้ส่ง แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่ง   

2. สามารถออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจคา้ปลีกการคา้ส่งคา้ส่ง และวางแผนการ
ดาํเนินงาน การคา้ปลีกและการคา้ส่ง  

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทนอดกลั้น ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
     ความขยนัหมัน่เพียร และความกระตือรือร้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกระบวนการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 
2. ออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจคา้ปลีกและการคา้ส่ง กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่ง   
3. วางแผนและดาํเนินงานการคา้ปลีกและการคา้ส่งตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการคา้ปลีกและการคา้ส่งตามหลกัการ  

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง ประเภทของการคา้ปลีกและการคา้ส่ง

โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่ง การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การจดัซ้ือสินคา้ การควบคุม
สินคา้คงคลัง การกาํหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง  การให้บริการลูกคา้  กฎหมายและองค์การ                            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศการคา้
ปลีกและการคา้ส่ง 
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20202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 1-2-2 
 (Packing) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการบรรจุภณัฑ ์การออกแบบ การพฒันาบรรจุภณัฑ ์และวสัดุบรรจุภณัฑ ์
2. สามารถออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความประหยดั และ 
    ความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และวสัดุ                        

บรรจุภณัฑ ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
2. ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑต์ามหลกัการ 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ ์

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบรรจุภณัฑ์ หน้าท่ีและประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ ประเภทและ

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์  วสัดุบรรจุภณัฑ์  การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
บรรจุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยสีารสนเทศการบรรจุภณัฑ ์
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20202-2105 ลูกค้าสัมพนัธ์ 1-2-2 
 (Customer Relations) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการลูกคา้สมัพนัธ์ 
2. สามารถสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความสุภาพอ่อนนอ้ม 
     ความแนบเนียนและการควบคุมตนเอง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการลูกคา้สมัพนัธ์  
2. วิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ 
3. จดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานลูกคา้สมัพนัธ์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการลูกคา้สัมพนัธ์ พฤติกรรมลูกคา้ กระบวนการลูกคา้สัมพนัธ์                          

การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ การจดัการขอ้ร้องเรียน คุณสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานลูกคา้สมัพนัธ์และเทคโนโลยสีารสนเทศในงานลูกคา้สมัพนัธ์ 
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20202-2106 การกําหนดราคา 2-0-2 
 (Pricing) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการนโยบายราคา วิธีการกาํหนดราคา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดราคา  
ความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัส่วนประสมการตลาด กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กาํหนดราคาสินคา้ 

2. สามารถกาํหนดราคาสินคา้และบริการตามสถานการณ์ทางการตลาด 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ความละเอียดรอบคอบ  

และมีภาวะผูน้าํ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ นโยบายการกาํหนดราคา วิธีการกาํหนดราคา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
ต่อการกาํหนดราคา และความสมัพนัธ์ระหวา่งราคากบัส่วนประสมการตลาด  

2. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดราคาสินคา้  
3. กาํหนดราคาสินคา้และบริการตามหลกัการ และสถานการณ์ทางการตลาด 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการกาํหนดราคา วตัถุประสงคก์ารกาํหนดราคา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนด

ราคา ความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัส่วนประสมการตลาด นโยบายราคา วิธีการกาํหนดราคา กฎหมายและ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดราคาสินคา้ 
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20202-2107 การประกันภัย 2-2-3 
 (Insurance) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการประกนัภยัเง่ือนไขของการประกนัภยัและธุรกิจการประกนัภยั 
2. สามารถเขียนคุณสมบติั จรรยาบรรณตวัแทนประกนัภยั กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัภยั  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ ความละเอียดรอบคอบ 

ความอุตสาหพยายาม และความสุภาพอ่อนนอ้ม 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการประกนัภยัเง่ือนไขของการประกนัภยัและธุรกิจการประกนัภยั 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั จรรยาบรรณ ตวัแทนประกนัภยัและกฎหมาย องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประกนัภยั 
3. เตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่การเป็นตวัแทนประกนัภยัตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการประกนัภยั ประเภทของการประกนัภยั เง่ือนไขของการประกนัภยั

ธุรกิจการประกนัภยั คุณสมบติัและจรรยาบรรณอาชีพประกนัภยั การเขา้สู่อาชีพประกนัภยักฎหมายและ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั 
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20202-2108 การขายประกันชีวติ 1-2-2 
 (Life Insurance) 
จุดประสงค์รายวชิาเพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการกระบวนการเทคนิคการขายประกนัชีวิต คุณสมบติั จรรยาบรรณของตวัแทน
ประกนัชีวิต กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต 

2. สามารถวางแผนการขายและเทคนิคการขายประกนัชีวิต 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความละเอียดรอบคอบ ความสุภาพอ่อนนอ้ม และการควบคุมตนเอง 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกระบวนการขายประกนัชีวิต 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั จรรยาบรรณตวัแทนขายประกันชีวิต กฎหมายและองค์การ         

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต 
3. วางแผนการขายและเทคนิคการขายประกนัชีวิตตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการประกนัชีวิต ประเภทและรูปแบบของการประกนัชีวิต คุณสมบติั

และจรรยาบรรณตวัแทนขายประกนัชีวิต กระบวนการขายและเทคนิคการขายประกนัชีวิต กฎหมายและ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต 
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20202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2-2-3 
 (Local Product Management) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
2. สามารถวางแผนและจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัธรรมาภิบาล กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสนใจใฝ่รู้ การทาํงาน 

เป็นทีม และมีภาวะผูน้าํ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ตามหลกัปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัธรรมาภิบาล กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน 

2. วางแผนและจดัการพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ตามหลกัการและสถานการณ์ทางการตลาด 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน วิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภณัฑ์

ทอ้งถ่ิน การพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน  การตลาดผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลกัธรรมาภิบาลกบัการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยสีารสนเทศการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
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20202-2110 การคดิเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 1-2-2 
 (Creative Thinking in Marketing) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการคิดสร้างสรรคท์างการตลาด 
2. สามารถแสดงความคิดสร้างสรรคก์บัโครงการทางการตลาด 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสนใจใฝ่รู้ ความเช่ือมัน่ 

ในตนเอง ความรับผดิชอบและมีภาวะผูน้าํ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรคท์างการตลาด 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด  
3. สร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาดตามหลกัการ  
4. ประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นงานการตลาด  

อธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการคิดสร้างสรรคท์างการตลาด ลกัษณะและองคป์ระกอบการคิด

กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ความคิด
สร้างสรรคก์บัสถานการณ์และภูมิปัญญาไทย กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์น                 
ทางปัญญา 
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20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3 
 (Trading in ASEAN Economic Communities) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ แนวโนม้ 
การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. สามารถวิเคราะห์แนวโนม้การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความสามคัคี มีภาวะผูน้าํและ 
    ความเป็นประชาธิปไตย 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑ์และการจัด

จาํหน่ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอ้ตกลง
ทางการคา้ แนวโนม้การคา้ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. วิเคราะห์แนวโนม้การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลกัการและสถานการณ์ 
3. เตรียมความพร้อมตนเองสาํหรับการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภณัฑแ์ละการจดัจาํหน่ายในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอ้ตกลงทางการคา้ แนวโนม้การคา้ใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเทคโนโลยสีารสนเทศการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
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20202-2112 ศิลปะเชิงพาณชิย์ 1-2-2 
 (Commercial Arts) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการศิลปะเชิงพาณิชย ์
2. สามารถการออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิชย ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความประหยดั ความเช่ือมัน่

ในตนเองความสนใจใฝ่รู้ และความอุตสาหพยายาม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ ออกแบบ และตกแต่งศิลปะเชิงพาณิชย ์
2. ออกแบบและตกแต่งศิลปะเชิงพาณิชยต์ามหลกัการ 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานศิลปะเชิงพาณิชย ์
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการศิลปะเชิงพาณิชย ์องค์ประกอบของศิลปะ ทฤษฎีการตกแต่ง         

การออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิชย ์การจดัแสดงสินคา้ นิทรรศการ สัญลกัษณ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศงานศิลปะเชิงพาณิชย ์
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20202–2113 ศิลปะการขาย 2-2-3 
 (Salesmanship) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการนาํเสนอ  
2. สามารถวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย การจดัทาํเอกสาร การจดัการ

ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลและการรายงานการขาย 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ความมีมนุษยสมัพนัธ์ 

ความแนบเนียน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจิตบริการ 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการศิลปะการขาย กระบวนการขาย และเทคนิคการนาํเสนอ  
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย การจดัทาํ

เอกสาร การจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลแล การรายงานการขาย 
3. วางแผนและปฏิบติัการขายตามหลกัการ 
4. จดัการเก่ียวกบัเอกสารการขาย ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ประเมินผลและรายงานการขายตาม 

หลกัการ 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการศิลปะการขาย ทฤษฏีแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
กระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการนาํเสนอ เอกสารการขาย การจดัการ     
ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลและการรายงานการขาย 
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20202-2114 กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง 2-0-2 
 (Business Law for Retails and Wholesales) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจในกฎหมายคา้ปลีก การขายตรง การตลาดแบบตรง 
2. เขา้ใจในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยบุคคล นิติกรรม สญัญา หน้ี 
3. เขา้ใจในสญัญาซ้ือขาย สญัญาตวัแทน นายหนา้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
4. เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
5. มีทกัษะในการนาํหลกัเกณฑท์างกฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและการขายตรงมาใชใ้นงานอาชีพ 
6. ตระหนกัถึงความสาํคญัของกฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง  
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายและสญัญาตวัแทนนายหนา้  

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายลกัษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี สัญญาซ้ือขาย สัญญาตวัแทน นายหนา้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายคา้ปลีก
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้า                            
ท่ีไม่ปลอดภยั และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  
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20212-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย 1-2-2 
 (English for Salespersons) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนท่ีใชส้าํหรับพนกังานขาย 
2. มีทกัษะการใชภ้าษาในงานการขาย 
3. เห็นคุณค่าของการใชภ้าษาในงานการขาย 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนท่ีใชใ้นการขายสินคา้และบริการ 
2. สนทนาในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ 
3. กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัการใชภ้าษาในการตอ้นรับลูกคา้ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการการต่อรอง

ราคา การแนะนาํและสาธิตการใชสิ้นคา้ การรับคืนและเปล่ียนสินคา้ การร้องเรียนจากลูกคา้และการกรอก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ 
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รายวชิาทวภิาค ี
 

20202-51xx ปฏิบัติงานการตลาด … *-*-* 
(Marketing Practice …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการ 
    ทางดา้นการตลาด 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการ 
    ทางดา้นการตลาด ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั 
   มีวินยั  ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทาง 
    ดา้นการตลาด ในสถานประกอบการ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 
3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นการตลาด ท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและ 
    กระบวนการ 
4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานผลิตและหรือบริการทางด้านการตลาดระดับฝีมือในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ  การรับคาํสั่ง  การวางแผน      
การทาํงาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหา       
การทาํงาน  การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใช้
ฝึก เพื่อวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบั
สมรรถนะวิชาชีพสาขางาน) 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20202-8001 ฝึกงาน *-*-4 
 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20202-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20202-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 
 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ          
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20202-8002 ในสถานประกอบการ 
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

20202-8501 โครงงาน *-*-4 
 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                       

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ข

ปัญหา การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือ
พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20202-8502  หรือ
เป็นโครงงานใหม่) 

 


