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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาโลจิสตกิส์ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพโลจิสติกส์ใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นโลจิสติกส์ 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความ

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวชิาโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพดา้นโลจิสติกส์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 วางแผนและจดัการขอ้มูลในระบบโลจิสติกส์ 

3.3.6 ปฏิบติัการดา้นโลจิสติกส์ตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นโลจิสติกส์ 

3.3.7 ใชข้อ้มูลและระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ 

3.3.8 เลือกวธีิการจดัการเพื่อบริการลูกคา้โดยใชต้น้ทุนท่ีเหมาะสม 
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สาขางานโลจิสติกส์ 

3.3.9 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโลจิสติกส์ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ในบางเร่ือง 

3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์ 

3.3.11 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.12 วางแผนงานในกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ 

3.3.13 จดักิจกรรมในงานโลจิสติกส์ 

3.3.14 ควบคุมกิจกรรมในงานโลจิสติกส์ 

3.3.15 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 

3.3.16 แกไ้ขปรับปรุงในงานโลจิสติกส์ 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาโลจิสตกิส์ 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาโลจิสติกส์ จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  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 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

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

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
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• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

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

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20214-2001 โลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 2-2-3 

20214-2002 ซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20214-2003 การปฏิบติังานคลงัสินคา้ 1-4-3 

20214-2004 การปฏิบติังานสินคา้คงคลงั 1-4-3 

20214-2005 การปฏิบติังานขนส่ง 1-4-3 

20214-2006 การจดัซ้ือ จดัหา 1-4-3 

20214-2007 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์ 1-4-3 

20214-2008 นกัโลจิสติกส์มืออาชีพเบ้ืองตน้ 1-4-3 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20214-2101 ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รายวิชา 20214-2102 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ในสาขางานโลจิสติกส์ 

จนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานโลจิสติกส์  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20214-2101 ระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 2-2-3 

20214-2102 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ 1-3-2 

20214-2103 การพยากรณ์ความตอ้งการเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20214-2104 การบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214-2105 การจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 1-3-2 

20214-2106 โลจิสติกส์ยอ้นกลบั 2-0-2 

20214-2107 การขนส่งสินคา้อนัตราย 2-0-2 

20214-2108 การคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ 1-2-2 

20214-2109 สัมมนาโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214-2110 การปฏิบติังานดา้นบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 1-3-2 

20214-2111 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์ 2-0-2 

20214-2112 การใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214-2113 ภาษาองักฤษในงานโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214*2101 ถึง 20214*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20214-5101 ปฏิบติังานโลจิสติกส์ 1 *-*-* 

20214-5102 ปฏิบติังานโลจิสติกส์ 2 *-*-* 

20214-5103 ปฏิบติังานโลจิสติกส์ 3 *-*-* 

20214-5104 ปฏิบติังานโลจิสติกส์ 4 *-*-* 

20214-5105 ปฏิบติังานโลจิสติกส์ 5 *-*-* 

20214-5106 ปฏิบติังานโลจิสติกส์ 6 *-*-* 
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สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20214-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20214-8002 และ 20214-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20214-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20214-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20214-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20214-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20214-8502 และ 20214-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20214-8501 โครงงาน *-*-4 

20214-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20214-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

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

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

กลุ่มสรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20214-2001 โลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 2-2-3 

20214-2002 ซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20214-2003 การปฏิบติังานคลงัสินคา้ 1-4-3 

20214-2004 การปฏิบติังานสินคา้คงคลงั 1-4-3 

20214-2005 การปฏิบติังานขนส่ง 1-4-3 

20214-2006 การจดัซ้ือ จดัหา 1-4-3 

20214-2007 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์ 1-4-3 

20214-2008 นกัโลจิสติกส์มืออาชีพเบ้ืองตน้ 1-4-3 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานโลจิสติกส์ 

(Logistics) 

20214-2101 ระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 2-2-3 

20214-2102 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ 1-3-2 

20214-2103 การพยากรณ์ความตอ้งการเบ้ืองตน้ 1-2-2 
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20214-2104 การบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214-2105 การจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 1-3-2 

20214-2106 โลจิสติกส์ยอ้นกลบั 2-0-2 

20214-2107 การขนส่งสินคา้อนัตราย 2-0-2 

20214-2108 การคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ 1-2-2 

20214-2109 สัมมนาโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214-2110 การปฏิบติังานดา้นบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 1-3-2 

20214-2111 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์ 2-0-2 

20214-2112 การใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ 1-2-2 

20214-2113 ภาษาองักฤษในงานโลจิสติกส์ 1-2-2 

 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20214-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20214-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20214-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20214-8501 โครงงาน *-*-4 

20214-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20214-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดําเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ บ้ืองต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  

เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน

พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         

การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1005 กฎหมายพาณชิย์ 2-0-2 

 (Commercial Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นิติกรรม สัญญา และหน้ี 

2. มีเขา้ใจหลกัการกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพเขา้ใจหลกัการ วธีิการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายพาณิชย ์

2. จดัทาํเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพาณิชย ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ                 

สัญญาเฉพาะ สัญญาท่ีเก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าซ้ือ จา้งทาํของ รับส่งของ การยืม การคํ้าประกนั การจาํนอง-จาํนาํ               

การฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสินคา้ ตวัแทนนายหนา้และประกนัภยั และวธีิการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว เตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  

การใชโ้ปรแกรมตารางทาํการเพื่อการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 

 (Basic Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทาง

เศรษฐศาสตร์ 

2. นาํความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคาดุลยภาค         

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

รายไดป้ระชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตวั วฎัจกัรเศรษฐกิจดุลการคา้และดุลการชาํระเงินและการพฒันา

เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไ้ข 
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20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 

 (Basic Accounting) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดับญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี

ความหมายของสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการ

บญัชี การวิเคราะห์รายการคา้การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการเจา้ของ

คนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ

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

 (Basic Selling) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 

2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ 

2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกั

ขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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20200-1004 พมิพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic Thai Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพไ์ทย 

2. มีทกัษะในการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพห์นงัสือภายนอกและหนงัสือภายในตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ 

เคร่ืองหมายการพิมพ์ประโยค  การคาํนวณคาํสุทธิ  การพิมพ์หนังสือภายนอก  หนังสือภายในและ              

การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20200-1005 พมิพ์องักฤษเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic English Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพอ์งักฤษ 

2. มีทกัษะในการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพจ์ดหมายธุรกิจตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เคร่ืองหมาย การพิมพป์ระโยค การคาํนวณคาํสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20214-2001 โลจิสติกส์เบื้องต้น 2-2-3 

 (Introduction in Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายความสาํคญั กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์

เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะในการนาํกิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ใชใ้นการทาํงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในโลจิสติกส์เบ้ืองตน้  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 

2. วางแผนการดาํเนินธุรกิจโดยใชกิ้จกรรมโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 

3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจดว้ยกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญั กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ บทบาทและ

ความสาํคญัของโลจิสติกส์ต่อการดาํเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเก่ียวกบัโลจิสติกส์ 
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20214 -2002 ซัพพลายเชนเบื้องต้น 2-2-3 

 (Introduction in Supply Chain) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั กิจกรรม ในซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติักิจกรรมและกระบวนการซพัพลายเชนเบ้ืองตน้  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในซพัพลายเชนเบ้ืองตน้  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 

2. สามารถดาํเนินงาน และจดัการในกระบวนการซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 

แสดงความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานและการจดัการในกระบวนการซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 

3. วเิคราะห์ ปัญหาในกระบวนการซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ หลักการ ลักษณะ องค์ประกอบ                   

การดาํเนินงาน และจดัการในกระบวนการซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ

ซพัพลายเชนเบ้ืองตน้ กรณีศึกษาเก่ียวกบัซพัพลายเชน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20214-2003 การปฏิบัติงานคลงัสินค้า 1–4-3 

 (Warehousing Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในความหมาย ความสาํคญัประเภทของคลงัสินคา้กิจกรรมและกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้  

2. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 

3. มีทกัษะวธีิการและขั้นตอนการปฏิบติัในคลงัสินคา้ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานคลงัสินคา้  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทคลงัสินคา้ 

2. แสดงวธีิการและขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานคลงัสินคา้ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการไหลเวยีนของสินคา้ในคลงัสินคา้ 

4. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในคลงัสินคา้ตามวธีิการใชท่ี้ถูกตอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประเภทของคลงัสินคา้ กิจกรรมและกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนในคลงัสินคา้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยสินคา้ในคลงัสินคา้ หลกัในการ

จดัการไหลเวยีนของสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ กรณีศึกษาเก่ียวกบัคลงัสินคา้ 
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20214-2004 การปฏิบัติงานสินค้าคงคลงั 1–4-3 

 (Inventory Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญัและประเภทของสินคา้คงคลงั  

2. มีทกัษะในการตรวจรับและจดัเก็บสินคา้ท่ีถูกตอ้ง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานสินคา้คงคลงั  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานสินคา้คงคลงั  

2. ตรวจรับและจดัเก็บสินคา้คงคลงัไดต้ามวธีิการท่ีถูกตอ้ง 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้คงคลงั 

4. จดัทาํรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมาย ความสําคญั ประเภทของสินคา้คงคลัง การตรวจรับ จดัเก็บ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้คงคลงั จดัทาํรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 
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20214-2005 การปฏิบัติงานขนส่ง 1-4-3 

 (Transportation Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการการขนส่งและการกระจายสินคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานขนส่ง  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ 

2. วางแผนการขนส่งและการกระจายสินคา้ตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

3. แกปั้ญหาการดาํเนินงานดา้นการขนส่ง  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประเภทและรูปแบบของการขนส่ง  กระบวนการ

การขนส่งในงานโลจิสติกส์ หลกัการปฏิบติังานขนส่งสินคา้ และเทคโนโลยกีารขนส่ง  
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20214-2006 การจัดซ้ือ จัดหา 1-4-3 

 (Principle of Purchasing and Sourcing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ  กระบวนการจดัซ้ือ จดัหา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ 

2. มีทกัษะในการคดัเลือกผูส่้งมอบ  การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูส่้งมอบ  

3. มีทกัษะในการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัซ้ือ จดัหา 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ จดัหา 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือ จดัหา 

3. ควบคุมปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมในการจดัซ้ือ จดัหา 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ จดัหา การคดัเลือกและการจดัการความสัมพนัธ์

กบัผูส่้งมอบ การกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม คาํนวณการสั่งซ้ือ การเจรจาต่อรอง และจริยธรรม

ของการจดัซ้ือ จดัหา 
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20214-2007 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืองานโลจิสติกส์ 1-4-3 

 (Principle of Logistics Information Systems) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์ 

2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์ 

3. มีความตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชเ้ทคโนโลยใีนโลจิสติกส์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์ 

2. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานโลจิสติกส์ 

3. แกปั้ญหาเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์การนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมไปใชใ้นโลจิสติกส์  การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) บาร์โคด้ 

(Barcode) รหสับ่งช้ีโดยใชค้วามถ่ีของคล่ืนวทิย ุ(RFID) การกาํหนดพิกดัท่ีตั้งดาวเทียม (GPS)   การวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร (ERP)  การจดัการคลงัสินคา้ (WMS)  ระบบการจดัการขนส่ง (TMS)  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์      
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20214-2008 นักโลจิสติกส์มืออาชีพเบื้องต้น 1-4-3 

 (Principle of Professional Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบันกัโลจิสติกส์ในแต่ละสาขา 

2. มีทกัษะในการวเิคราะห์และพฒันาบุคลิกภาพตนเองไดเ้หมาะสมกบัอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบันกัโลจิสติกส์มืออาชีพในแต่ละสาขา 

2. มีทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพในแต่ละสาขา 

3. กาํหนดแนวทางในการเป็นนกัโลจิสติกส์มืออาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของนักโลจิสติกส์มืออาชีพ  

อาชีพโลจิสติกส์ตามกิจกรรมโลจิสติกส์ และลกัษณะธุรกิจโลจิสติกส์  แนวทางการพฒันานกัโลจิสติกส์ท่ีมี

บุคลิกภาพท่ีดี  และการส่ือสารภาษาต่างประเทศของนกัโลจิสติกส์ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานโลจิสติกส์  (logistics) 

20214-2101 ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2-2-3 

 (Logistics system and Supply Chain ) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  

2. มีความรู้ ความเขา้ใจกระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

3. มีทกัษะในการนาํระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชนไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายของโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

2. แสดงมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบักิจกรรมในโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

4. วเิคราะห์การใชร้ะบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชนในการดาํเนินธุรกิจ 

5. แกไ้ขปัญหาพื้นฐานในงานโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญัของระบบการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

กิจกรรม และกระบวนการในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  การวิเคราะห์การใช้ระบบโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน  กรณีศึกษา สถานการณ์จาํลองโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20214-2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ 1-3-2 

 (Occupational Health and Safety in Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใน

การปฏิบติัในอาชีพโลจิสติกส์ 

2. เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. เพื่อใหส้ามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยทุธศาสตร์อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ 

4. เพื่อใหมี้จิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานในอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ 

2. วางแผนดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมป้องกนัมลพิษโรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

5. วางแผนปรับปรุงสภาพการดาํเนินงานตามหลกัการยทุธศาสตร์อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ในงานโลจิสติกส์ 

3. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั 

4. เลือกใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

5. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานโลจิสติกส์ มลพา โรค และอุบติัภยั 

ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานและการควบคุมป้องกนัการปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยุทธศาสตร์การ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้ เคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์ความปลอดภยั เคร่ืองป้องกนั

อนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กฎหมาย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 
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20214-2103 การพยากรณ์ความต้องการเบื้องต้น 1-2-2 

 (Principles of  Demand Forecasting) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของการพยากรณ์ 

2. มีทกัษะในการพยากรณ์ใหส้อดคลอ้งกบังานโลจิสติกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพยากรณ์ความตอ้งการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญัของการพยากรณ์ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัประโยชน์และประเภทของการพยากรณ์ความตอ้งการ 

3. กาํหนดการพยากรณ์ความตอ้งการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เลือกใชว้ธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบับทบาทของการพยากรณ์ดา้นโลจิสติกส์ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประโยชน์ ประเภทของการพยากรณ์ความตอ้งการ 

กระบวนการพยากรณ์ วิธีการพยากรณ์ วางแผนปริมาณความตอ้งการ บทบาทของการพยากรณ์ดา้นโลจิสติกส์ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ 
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20214-2104 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 1-2-2 

 (Logistics Customer Service) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความหมาย หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในงานบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ 

2. มีทกัษะการบริการลูกคา้ตามมาตรฐานและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ 

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ 

2. วางแผนการบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

3. แกไ้ขปัญหาของงานบริการตามลกัษณะกิจกรรมโลจิสติกส์ 

4. พฒันาตนเองใหส้ามารถบริการดา้นโลจิสติกส์ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และความสําคญัของการบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์ ขั้นตอน

การบริการลูกคา้ดา้นโลจิสติกส์  มาตรฐานการบริการในงานโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ การส่ือสารและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการบริการลูกคา้ การพฒันาตนเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
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20214-2105 การจัดเกบ็และเคล่ือนย้ายสินค้า 1-3-2 

 (Inventory Storage and Handling) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

2. มีทกัษะการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

 สมรรถนะรายวชิา เพื่อให้ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัเก็บและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

2. ใชอุ้ปกรณ์ในการจดัเก็บและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

3. นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัเก็บและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ความหมาย ความสาํคญั ขอบเขต

ของการเคล่ือนยา้ยสินค้า การปฏิบติังานภายในคลงัสินค้า กิจกรรมเก่ียวกับการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ย        

การเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บในรูปแบบต่างๆ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยการดูแลรักษา

อุปกรณ์ ความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยดว้ยเทคโนโลยอีตัโนมติั  
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20214-2106 โลจิสติกส์ย้อนกลบั 2-0-2 

 (Reverse Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญัของโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 

2. มีทกัษะในการนาํโลจิสติกส์ยอ้นกลบัไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญัของโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของบรรจุภณัฑ ์กระบวนการ ความสาํคญัของบรรจุภณัฑ ์ 

เก็บกลบัคืน 

3. วเิคราะห์หลกัการพื้นฐาน และเช่ือมโยงกิจกรรมยอ่ย ในการปฏิบติังานโลจิสติกส์ยอ้นกลบั  

4. แกไ้ขปัญหาพื้นฐานในงานโลจิสติกส์ยอ้นกลบั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความหมาย ความสําคญั วิเคราะห์หลกัการพื้นฐาน การเช่ือมโยงกิจกรรมยอ่ยแกไ้ข

ปัญหาพื้นฐาน องคป์ระกอบของบรรจุภณัฑ ์กระบวนการของบรรจุภณัฑ์เก็บกลบัคืน และกรณีศึกษาโลจิสติกส์

ยอ้นกลบั 
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20214-2107 การขนส่งสินค้าอนัตราย  2-0-2 

 (Transport of Dangerous Goods)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้อนัตราย  

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้อนัตราย 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานขนส่งสินคา้อนัตราย  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสินคา้อนัตราย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการแยกประเภทสินคา้อนัตราย 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้อนัตราย 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้อนัตราย 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ประเภทของสินคา้อนัตราย องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้อนัตราย 

การขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ของการขนส่งสินค้าอนัตราย กฎหมายและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้

กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จาํลอง 
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20214-2108 การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ 1-2-2 

 (Border  Trade and International Trade) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการการคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ 

2. มีทกัษะการประยกุต์ใชห้ลกัการการคา้ชายแดนและการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อจดักลุ่มการคา้ 

แนวโนม้ทางการคา้  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสามคัคี  ภาวะผูน้าํและความเป็น

ประชาธิปไตย 

สมรรถนะรายวชิา เพื่อให ้

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการรวมกลุ่มการคา้ชายแดน ขอ้ตกลงทางการคา้ แนวโนม้การคา้

ในภูมิภาคต่าง ๆ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการจดัจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มการคา้ภูมิภาคแสดงแนวโนม้

การคา้ตามหลกัการคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

3. ใชห้ลกัการคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ เพือ่จดักลุ่มการคา้ แนวโนม้ทางการคา้  

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการรวมกลุ่มการคา้ชายแดนและการคา้ระหว่างประเทศ ผลิตภณัฑ์

การจดัจาํหน่าย การค้ากลุ่มชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการคา้ แนวโน้มการค้า 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการคา้กลุ่มชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ 
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20214-2109 สัมมนาโลจิสติกส์ 1-2-2 

 (Logistics Seminar) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสัมมนาโลจิสติกส์ 

2. มีทกัษะการวางแผนและจดักิจกรรมสัมมนาโลจิสติกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสัมมนาโลจิสติกส์  

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการสัมมนาโลจิสติกส์  

2. วางแผนการจดักิจกรรมการสัมมนาโลจิสติกส์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดักิจกรรมการสัมมนาโลจิสติกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสัมมนาโลจิสติกส์ขั้นตอนการจดัสัมมนา วางแผน วเิคราะห์ และเสนอ

แนวทางแก้ปัญหาโลจิสติกส์จากกรณีศึกษา สถานการณ์จริง โดยการประยุกต์ใช้พื้นฐานกิจกรรม         

ดา้นโลจิสติกส์ สรุปและรายงานผลการจดัสัมมนาโลจิสติกส์ 
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20214-2110 การปฏิบัติงานด้านบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ 1-3-2 

 (Packaging in Logistics Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์    

2. มีทกัษะเบ้ืองตน้ในการออกแบบบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดา้นบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวสัดุและบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้มในงานโลจิสติกส์ 

3. ออกแบบบรรจุภณัฑ์โลจิสติกส์ 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย หนา้ท่ีประโยชน์ ประเภทและลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์วสัดุ  

และบรรจุภณัฑ ์การออกแบบบรรจุภณัฑ ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี

สารสนเทศในการออกแบบบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 
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20214-2111 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในงานโลจิสติกส์ 2-0-2 

 (Laws in Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบักฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์ 

2. มีทกัษะการนาํความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์ไปประยกุตใ์ช ้

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีเก่ียวกบักฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานโลจิสติกส์ 

3. นาํหลกักฎหมายมาประยกุตใ์ชใ้นงานโลจิสติกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย และท่ีมาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวติัความเป็นมา ขอบเขต

ของการใชก้ฎหมาย วนัเร่ิมตน้และส้ินสุดของการใชก้ฎหมาย ผูใ้ชก้ฎหมาย นิติกรรมหน้ีและสัญญาพื้นฐาน

กฎหมายขนส่ง กฎหมายคลงัสินคา้ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานโลจิสติกส์ 
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20214-2112 การใช้ซอฟต์แวร์ในงานโลจิสติกส์ 1-2-2 

 (Apply Software in Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ 

2. มีทกัษะในการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีเก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียด

รอบคอบ คาํนึงถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของคอมพวิเตอร์ในงานโลจิสติกส์                   

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. วางแผนกระบวนการคน้หาขอ้มูลและการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีเก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์  ดว้ยความรับผดิชอบ 

ละเอียดรอบคอบ คาํนึงถึงความถูกตอ้ง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานโลจิสติกส์ วิเคราะห์กระบวนการ

การทาํงานโลจิสติกส์ (Work Flow) ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานโลจิสติกส์ การใช้ซอฟต์แวร์มาทาํ           

การวเิคราะห์ในงานโลจิสติกส์  

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20214-2113 ภาษาองักฤษในงานโลจิสติกส์ 1-2-2 

 (English for Logistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษโลจิสติกส์ และความเขา้ใจในการนาํไปใชใ้นการประกอบ

อาชีพ 

2. มีทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษในงานโลจิสติกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี เห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานโลจิสติกส์ในการประกอบ

อาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-อ่าน เอกสารธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ 

2. พูดโตต้อบใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานโลจิสติกส์ 

3. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานโลจิสติกส์ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ความกา้วหนา้ในงานโลจิสติกส์และฝึกอบรมการใช้

ภาษาองักฤษในงานโลจิสติกส์และแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน เก่ียวกบังานโลจิสติกส์ การใช้คาํศพัท์เทคนิคของ

งานโลจิสติกส์ การอ่านคู่มือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แบบภาพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ พฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง และแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20214-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20214-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20214-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ          

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20214-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20214-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา   

การประเมินผล การจัดทาํรายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทาํโครงงานสร้างและหรือ           

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20214-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20214-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือ

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20214-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

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

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะ               

ทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั             

การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้

กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการ              

และวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม การใชก้ระบวนการกลุ่ม

และการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ

ปรับปรุงการทาํงาน 
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20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม                  

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม           

อนัดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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