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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชตง้ั แตป
การศึกษา 2545 และกรมอาชีวศึกษาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยปรับโครงสรางหลักสูตร ปรับปรุงเวลาการเรียนการสอน เพิม่ เติมมาตรฐาน
สาขาวิชา สาขางาน และมาตรฐานรายวิชา เพือ่ เปนกรอบแนวทางในการการเรียนการสอนและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหมคี วามชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึน้ เปนการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ใหมคี วามเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพการปฏิบตั งิ านของสถาบันการอาชีวศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สําเร็จลงได
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ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึง่ ไดอทุ ศิ สติปญ
 ญา ความรู ประสบการณ ตลอดจน
สละเวลามาชวยงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กรมอาชีวศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมี
สวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ทีน่ ้ี

กรมอาชีวศึกษา
2546
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พัฒนาขึน้ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวตั น เพือ่ ผลิตกําลังคนระดับ
ฝมอื ทีม่ คี วามรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินยั เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูม ีปญ
 ญาที่
เหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิน่ และระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผเู รียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมการประสานความ
รวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ทัง้ ใน
ระดับชาติ ทองถิน่ และชุมชน
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 สําเร็จลงไดดว ยความรวมมืออยาง
ดียง่ิ จากหนวยราชการ สถาบันการศึกษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูท รงคุณวุฒภิ าคเอกชน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึง่ ไดอทุ ศิ สติปญ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545
หลักการ
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือ
ใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคณ
ุ ธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพ
ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบตั จิ ริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการเรียนสะสม
ผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรให
ตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่น
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จุดหมาย
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงาน
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
2. เพือ่ ใหเปนผูม ปี ญ
 ญา มีความคิดริเริม่ สรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี ออาชีพ มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รูจ กั ใชและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสิ่งแวดลอมที่
ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสขุ ภาพอนามัย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
ปจจุบนั มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไว ซึ่งมีความ
มัน่ คงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน
คาบละ 60 นาที (1 ชัว่ โมง)
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง มีคา 1
หนวยกิต
3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด 2
– 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอ ยกวา 40 – 60 ชัว่ โมง มีคา 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา
40 ชัว่ โมง มีคา 1 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชัว่ โมง มีคา 1 หนวยกิต
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
แบงเปน 3 หมวดวิชา ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน
อาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไว
ในหลัก สูตร หรื อจั ดตามความเหมาะสมของสภาพท องถิ่ น ทั้ งนี้ สถานศึ กษาตองกํ าหนดรหัส วิช า
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร
5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ
6. ฝกงาน
6.1 ให ส ถานศึ ก ษานํา รายวิ ชาในหมวดวิ ช าชี พ ไปจั ดฝ ก ในสถานประกอบการ อยางนอย 1
ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การเขาเรียน
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง และสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ได จํ า นวนหน ว ยกิ ต สะสมครบตามโครงสร า งของหลั ก สู ต รแต ล ะประเภทวิ ช าและ
สาขาวิชา
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
11. การแกไขและเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูม อี าํ นาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยตองรายงานใหตน สังกัดทราบ
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
1

2

3

4

-

5

6

7

8

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ลําดับทีว่ ชิ า

01 – 99

2

0

0

1

สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม
วิชาเรียนรวม (วิชาชีพพื้นฐาน)

2

0

0

0

วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ)

11
12
13
14
15
16

2

0

0

2

วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

00 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2

2

0

0

วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

01 วิชาชีพพื้นฐาน (รวมประเภทวิชา)

2

2

0

1

สาขาวิชาพณิชยการ

10 วิชาชีพสาขาวิชา
2X – 3X วิชาชีพสาขางาน
4X (วิชาทวิภาคี)
50 โครงการ

ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตร ปวช. 2545

(ชั่วโมง)

กลุมวิชา
00 วิชาเรียนรวม (วิชาชีพพื้นฐาน)
กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
กลุมวิชาสังคมศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ลําดับที่วิชา 01 – 19 วิชาสามัญทั่วไป
ลําดับที่วิชา 20 – 99 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

6. ประเภทวิชาประมง
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

ปวช.
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จุดประสงคสาขาวิชาพณิชยการ
1. เข า ใจหลั ก การและประยุ ก ต ใ ช ภ าษาไทย ภาษาอั ง กฤษ สั ง คมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพและงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการ
พัฒนางานดานพณิชยการ
3. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนในสาขางานที่เลือก
4. มีทักษะ มีประสบการณ กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
8. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี
9. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตองาน และเห็นแนวทางในทางประกอบอาชีพสุจริต
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา สิทธิหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
3. พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแกไขปญหา โดยใชหลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน โดยใชหลักการกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ เพือ่ พัฒนางานดานธุรกิจ
6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใชใน
องคการ
7. จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน
8. ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจ ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
สาขางานการบัญชี
9. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินคา บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
10. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใชในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของ
กิจการ
11. มีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตาง ๆ
12. ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชําระภาษีของกิจการและกระบวนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สาขางานการขาย
9. สาธิตสินคา ขายสินคา และบริการแกลูกคาทั้งทางตรงและทางออม
10. จัดแสดงสินคา จัดรานคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ
11. หาขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานการขาย และกําหนดชองทางการจําหนาย
12. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขาย จัดหาสินคา และบริการ
13. เขียนแผนการตลาด แผนการขาย แผนผังรานคาปลีกและสง
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สาขางานการเลขานุการ
9. ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการ
10. ปฏิบัติงานสํานักงาน
11. ใชเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
12. พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ
13. ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
9. เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร
10. จัดการและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร
11. เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
12. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ
13. ใชระบบเครือขายในการปฏิบัติงาน
14. สรางเว็บเพจ
สาขางานธุรกิจคาปลีก
9. จําแนกประเภทและโครงสรางของธุรกิจคาปลีก
10. จัดการงานตอนรับและใหบริการลูกคา
11. จัดการเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก
12. วางแผนดําเนินการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก
13. ตรวจสอบและหามาตรการปองกันการสูญเสียสินคาในรานคาปลีก
สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
9. ปฏิบัติงานสวนหนาในสถานพยาบาล
10. ปฏิบัติงานการปฐมพยาบาลเบื้องตน สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ
11. ดูแลเด็กวัยกอนเรียนและผูสูงอายุ
12. จัดโภชนาการและกิจกรรมนันทนาการอยางเหมาะสมกับบุคคลแตละวัยและเพศ
สาขางานการประชาสัมพันธ
9. ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธโดยการพูด อาน เขียน การผลิต การใชสื่อประชาสัมพันธ
10. ใชโสตทัศนูปกรณและการบํารุงรักษาในงานประชาสัมพันธ
11. เลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
12. จัดกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ
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สาขางานภาษาตางประเทศ
9. ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นในสถานการณทางธุรกิจ
10. วิเคราะหความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมและ
ประยุกตใชไดตามสถานการณ
11. ใชภาษาตางประเทศเปนเครือ่ งมือในการเรียนรูแ ละประกอบอาชีพ
สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา
9. ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
10. ประยุกตใชอุปกรณในการเขียนอักษรเบรลล
11. ใชคอมพิวเตอรพกพาและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
ไมนอยกวา
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
2.4 โครงการ

66

หนวยกิต

10
16
36
4

10

หนวยกิต

102

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา

หลักสูตร ปวช. 2545

หนวยกิต

18 หนวยกิต
8 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน

26

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลืออีก รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 1
ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 2
ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โครงงานภาษาไทย
ศิลปะการพูด

(2) ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
รหัสวิชา
2000-1201
2000-1202

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(4 หนวยกิต)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
2
(2)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
ใหเรียนรายวิชา 2000 – 1301 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก รวม
4 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306
2000-1307

หลักสูตร ปวช. 2545

ชื่อวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย
ภูมเิ ศรษฐศาสตร
การดํารงชาติไทย
โครงงานชุมชนสําคัญ
คติไทยศึกษา
ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต
เหตุการณปจ จุบัน

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

(4 หนวยกิต)

(1) วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

2000-1401

วิทยาศาสตรพื้นฐาน

2

(3)

(2) วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

2000-1501

คณิตศาสตรประยุกต 1

2

(2)

1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาใน
กลุมสุขศึกษาอีกไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุม
บูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
(1) กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1605
2000-1606
2000-1607

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

1
1
1
1

(2)
(2)
(2)
(2)

(2) กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1602
2000-1608
2000-1609
2000-1610
2000-1611

ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต
สุขภาพกับการทํางาน
ความปลอดภัยในโรงงาน
ความปลอดภัยในงานเกษตร

หลักสูตร ปวช. 2545

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1
1
1
1
1

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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(3) กลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1603
2000- 1604

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชา
ตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1220
2000-1221
2000-1222
2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227
2000-1228
2000-1229
2000-1230
2000-1231
2000-1232
2000-1233
2000-1234
2000-1235
2000-1236
2000-1237
2000-1238
หลักสูตร ปวช. 2545

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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รหัสวิชา
2000-1239
2000-1240
2000-1241
2000-1242
2000-1243
2000-1244
2000-1245
2000-1246
2000-1247
2000-1248
2000-1249
2000-1250
2000-1251
2000-1252
2000-1253
2000-1254
2000-1255
2000-1256
2000-1257

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
1
(2)
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง
1
(2)
การเขียนจดหมายโตตอบ
1
(2)
ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศิลป
1
(2)
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป
1
(2)
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ
1
(2)
การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
1
(2)
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครื่องประดับอัญมณี
1
(2)
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครื่องเคลือบดินเผา
1
(2)
ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม
1
(2)
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครื่องหนัง
1
(2)
ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
1
(2)
ภาษาจีนพืน้ ฐาน 2
1
(2)
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1
1
(2)
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2
1
(2)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
1
(2)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
1
(2)
ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 1
1
(2)
ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 2
1
(2)

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1420
2000-1421
2000-1422
2000-1423
2000-1424
2000-1425

หลักสูตร ปวช. 2545

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรประยุกต
วิทยาศาสตรเกษตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
โครงงานวิทยาศาสตร
ชีวเคมี

หนวยกิต
2
2
2
2
4
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(*)
(3)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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รหัสวิชา
2000-1426
2000-1427
2000-1428
2000-1429
2000-1430

ชื่อวิชา
เคมีพน้ื ฐาน
ฟสิกสพื้นฐาน 1
ฟสิกสพื้นฐาน 2
ฟสิกสพื้นฐาน 3
ชีววิทยาพื้นฐาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)
2
(3)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000 – 1520
2000 – 1521
2000 – 1522
2000 – 1523
2000 – 1524
2000 – 1525
2000 – 1526
2000 – 1527
2. หมวดวิชาชีพ

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต

2
3
4
5
6
7
8
9

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

หนวยกิต
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)

ไมนอยกวา 66 หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ จนครบหนวยกิตทีก่ าํ หนด
รหัสวิชา
2001 – 0001
2001 – 0002
2001 – 0003
2001 – 0004
2200 – 1001

หลักสูตร ปวช. 2545

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการสิง่ แวดลอมเบือ้ งตน
ธุรกิจทั่วไป

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
ไมนอยกวา
16
หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา 2201 – 1001 ทีเ่ หลือใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จนครบหนวยกิตที่
กําหนด โดยคํานึงถึงสาขางานที่เลือก
รหัสวิชา
2201 – 1001
2201 – 1002
2201 – 1003
2201 – 1004
2201 – 1005
2201 – 1006
2201 – 1007
2201 – 1008
2201 – 1009
2201 – 1010
2201 – 1011
2201 – 1012
2201 – 1013
2201 – 1014
2201 – 1015
2201 – 1016
2201 – 1017
2201 – 1018
2201 – 1019
2201 – 1020
2201 – 1021
2201 – 1022

หลักสูตร ปวช. 2545

ชื่อวิชา
การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
บัญชีเบื้องตน 1
บัญชีเบื้องตน 2
การขาย 1
พิมพดีดไทย 1
พิมพดีดไทย 2
พิมพดีดอังกฤษ 1
พิมพดีดอังกฤษ 2
พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 1
พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 2
พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 1
พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 2
บัญชีพื้นฐานสําหรับผูพิการทางสายตา
การบันทึกและถอดขอความเสียง
เศรษฐศาสตรผูบริโภค
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
กฎหมายพาณิชย
เอกสารธุรกิจ
มารยาทและการสมาคม
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

หนวยกิต
2
3
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(4)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(5)
(4)
(2)
(2)
(3)
(2)
(4)
(3)
(3)
(2)
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2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมไมนอยกวา 24 หนวย
กิต สวนที่เหลืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขางานเดิม หรือรายวิชาในสาขางานอื่น หรือรายวิชาใน
หลายสาขางานรวมกัน จนครบหนวยกิตทีก่ าํ หนด
2.3.1 สาขางานการบัญชี
รหัสวิชา
2201 – 2101
2201 – 2102
2201 – 2103
2201 – 2104
2201 – 2105
2201 – 2106
2201 – 2107
2201 – 2108
2201 – 2109
2201 – 2110
2201 – 2111
2201 – 2112
2201 – 2113
2201 – 2114
2201 – 2827
2201 – 4101
2201 – 4102
2201 – 4103
2201 – 4104
2201 – 4105
2201 – 4106

ชื่อวิชา
การบัญชีต๋ัวเงิน
การบัญชีหางหุนสวน
การบัญชีบริษัทจํากัด
การบัญชีเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ
ระบบบัญชีเดี่ยวและสินคา
การบัญชีรว มคาและฝากขาย
การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ
การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
กระบวนการจัดทําบัญชี
การบัญชีกับคอมพิวเตอร
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ
การบัญชีสินคา
การบัญชีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชี 3
การบัญชี 4
การบัญชี 5
การบัญชี 6

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(3)
(4)
(4)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หลักสูตร ปวช. 2545
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2.3.2 สาขางานการขาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201 – 2201 การขาย 2
2201 – 2202 การขายปลีกและการขายสง
2201 – 2203 การขายตรง
2201 – 2204 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2201 – 2205 การโฆษณา
2201 – 2206 การจัดแสดงสินคา
2201 – 2207 การหาขอมูลทางการตลาด
2201 – 2208 การสงเสริมการขาย
2201 – 2209 การประกันภัย
2201 – 2210 ศิลปการขาย
2201 – 2211 การจัดจําหนายสินคาและบริการ
2201 – 2212 การบริหารเวลา
2201 – 2213 การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น
2201 – 2214 การจัดซื้อเบื้องตน
2201 – 2215 การบรรจุภัณฑ
2201 – 2216 การใชยานพาหนะเพื่อการจัดสงสินคา
2201 – 2217 หลักการสหกรณเบื้องตน
2201 – 2814 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
2201 – 4201 การขาย 1
2201 – 4202 การขาย 2
2201 – 4203 การขาย 3
2201 – 4204 การขาย 4
2201 – 4205 การขาย 5
2201 – 4206 การขาย 6

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(4)
(3)
(4)
(4)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.3.3 สาขางานการเลขานุการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201 – 2301 การเลขานุการ
2201 – 2302 เทคนิคการเปนเลขานุการ
2201 – 2303 งานสํานักงาน
2201 – 2304 การจัดเก็บเอกสาร
2201 – 2305 งานสารบรรณ
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน
2201 – 2307 ชวเลขไทยเบือ้ งตน
2201 – 2308 พิมพดีดประยุกต
2201 – 2309 พิมพดีดขั้นผลิต
2201 – 2310 การบันทึกและถอดขอความ
2201 – 2311 การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ
2201 – 2312 การจัดประชุมสัมมนา
2201 – 2313 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
2201 – 2314 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2201 – 2315 ชวเลขไทยประยุกต
2201 – 2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2201 – 2816 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
2201 – 2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
2201 – 4301 การเลขานุการ 1
2201 – 4302 การเลขานุการ 2
2201 – 4303 การเลขานุการ 3
2201 – 4304 การเลขานุการ 4
2201 – 4305 การเลขานุการ 5
2201 – 4306 การเลขานุการ 6

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(3)
(4)
(3)
(4)
(2)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(5)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.3.4 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2
2201 – 2402 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2
2201 – 2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร
2
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน
2
2201 – 2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล
2
2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล
2
2201 – 2407 โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต
1
2201 – 2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2
2201 – 2409 การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2
2201 – 2410 หลักการเขียนโปรแกรม
2
2201 – 2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารเท็กซโหมด 2
2201 – 2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ าร GUI
(Graphic User Interface)
2
2201 – 2413 การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ
2
2201 – 2414 การสรางเว็บเพจ
2
2201 – 2415 ระบบเครือขายเบื้องตน
2
2201 – 2416 ฮารดแวรและยูทลิ ติ เ้ี บือ้ งตน
2
2201 – 2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร
3
2201 – 2418 เทคโนโลยีสํานักงาน
2
2201 – 2419 การใชโปรแกรมกราฟกส
2
2201 – 2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
2
2201 – 4401 คอมพิวเตอรธุรกิจ 1
*
2201 – 4402 คอมพิวเตอรธุรกิจ 2
*
2201 – 4403 คอมพิวเตอรธุรกิจ 3
*
2201 – 4404 คอมพิวเตอรธุรกิจ 4
*

หลักสูตร ปวช. 2545

(ชั่วโมง)
(4)
(2)
(2)
(4)
(4)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(6)
(4)
(4)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
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รหัสวิชา
2201 – 4405
2201 – 4406

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 5
คอมพิวเตอรธุรกิจ 6

หนวยกิต
*
*

(ชั่วโมง)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3.5 สาขางานธุรกิจคาปลีก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201 – 4501 ธุรกิจคาปลีก 1
2201 – 4502 ธุรกิจคาปลีก 2
2201 – 4503 ธุรกิจคาปลีก 3
2201 – 4504 ธุรกิจคาปลีก 4
2201 – 4505 ธุรกิจคาปลีก 5
2201 – 4506 ธุรกิจคาปลีก 6

หนวยกิต
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3.6 สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201 – 2601 จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล
2201 – 2602 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย
2201 – 2603 การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2201 – 2604 งานประชาสัมพันธสวนหนา
2201 – 2605 การดูแลผูสูงอายุ
2201 – 2606 งานเวชระเบียน
2201 – 2607 การดูแลเด็กวัยกอนเรียน
2201 – 2608 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล

หลักสูตร ปวช. 2545

หนวยกิต
2
2
3
2
3
2
3
3

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(6)
(6)
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รหัสวิชา
2201 – 2609
2201 – 2610
2201 – 2304
2201 – 2305
2201 – 2306
2201 – 2818
2201 – 2826
2201 – 4601
2201 – 4602
2201 – 4603
2201 – 4604
2201 – 4605
2201 – 4606

ชื่อวิชา
โภชนาการเบื้องตน
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
การจัดเก็บเอกสาร
งานสารบรรณ
การใชเครื่องใชสํานักงาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
ธุรกิจสถานพยาบาล 1
ธุรกิจสถานพยาบาล 2
ธุรกิจสถานพยาบาล 3
ธุรกิจสถานพยาบาล 4
ธุรกิจสถานพยาบาล 5
ธุรกิจสถานพยาบาล 6

หนวยกิต
3
3
2
2
2
2
2
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(6)
(6)
(4)
(2)
(4)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3.7 สาขางานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2201 – 2701 หลักการประชาสัมพันธ
2201 – 2702 ความรูพื้นฐานทางสื่อมวลชน
2201 – 2703 มนุษยสัมพันธ
2201 – 2704 การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ
2201 – 2705 จิตวิทยาทั่วไป
2201 – 2706 การอานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2201 – 2707 การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ
2201 – 2708 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
2201 – 2709 กิจกรรมเพือ่ การประชาสัมพันธ
2201 – 2710 การเขียนขาวเบือ้ งตน
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หนวยกิต
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(2)
(4)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
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รหัสวิชา
2201 – 2711
2201 – 2712
2201 – 2713
2201 – 2714
2201 – 2821
2201 – 4701
2201 – 4702
2201 – 4703
2201 – 4704
2201 – 4705
2201 – 4706

ชื่อวิชา
การใชโปรแกรมเพือ่ นําเสนอ
การจัดแถลงขาว
กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
โสตทัศนูปกรณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ 1
การประชาสัมพันธ 2
การประชาสัมพันธ 3
การประชาสัมพันธ 4
การประชาสัมพันธ 5
การประชาสัมพันธ 6

หนวยกิต
2
3

(ชั่วโมง)
(4)
(3)

2
3
2
*
*
*
*
*
*

(2)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3.8 สาขางานภาษาตางประเทศ
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 24 หนวยกิต สวนที่เหลือเลือกเรียนจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่นอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(ชั่วโมง)
2201 – 2801 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3
(4)
2201 – 2802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3
(4)
2201 – 2803 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
3
(4)
2201 – 2804 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3
(4)
2201 – 2805 การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3
(4)
2201 – 2806 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3
(4)
2201 – 2807 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
(4)
2201 – 2808 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1
3
(4)
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รหัสวิชา
2201 – 2809
2201 – 2810
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
2201 – 2811
2201 – 2812
2201 – 2813
2201 – 2814
2201 – 2815
2201 – 2816
2201 – 2817
2201 – 2818
2201 – 2819
2201 – 2820
2201 – 2821
2201 – 2822
2201 – 2823
2201 – 2824
2201 – 2825
2201 – 2826
2201 – 2827

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

หนวยกิต
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 2
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี

หนวยกิต
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น
ภาษาจีน
รหัสวิชา
รายวิชา
2201 – 2831 ภาษาจีน 1
2201 – 2832 ภาษาจีน 2
2201 – 2833 ภาษาจีน 3
2201 – 2834 ภาษาจีน 4
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ภาษาญี่ปุน
รหัสวิชา
2201 – 2836
2201 – 2837
2201 – 2838
2201 – 2839

รายวิชา
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาญี่ปุน 4

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

ภาษาฝรัง่ เศส
รหัสวิชา
2201 – 2841
2201 – 2842
2201 – 2843
2201 – 2844

รายวิชา
ภาษาฝรัง่ เศส 1
ภาษาฝรัง่ เศส 2
ภาษาฝรัง่ เศส 3
ภาษาฝรัง่ เศส 4

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

ภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา
2201 – 2846
2201 – 2847
2201 – 2848
2201 – 2849

รายวิชา
ภาษาเยอรมัน 1
ภาษาเยอรมัน 2
ภาษาเยอรมัน 3
ภาษาเยอรมัน 4

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ ไดอีกตามความเหมาะสม
จํานวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
2201 – 4801
2201 – 4802
2201 – 4803
2201 – 4804
2201 – 4805
2201 – 4806
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ชื่อวิชา
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ

1
2
3
4
5
6

หนวยกิต
*
*
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.3.9 สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา
รหัสวิชา
2201 – 2901
2201 – 2902
2201 – 2903
2201 – 2904
2201 – 2905
2201 – 2906
2201 – 2907
2201 – 2908
2201 – 2909
2201 – 2910
2201 – 2911
2201 – 2912
2201 – 2913
2201 – 2914
2201 – 2915
2201 – 1020
2.4 โครงการ
รหัสวิชา
2201 – 5001
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ชื่อวิชา
การใชเครื่องใชสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา
อักษรเบรลลขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา 1
คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา 2
สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสําหรับผูพิการ
ทางสายตา
การเตรียมความพรอมสูอาชีพสําหรับผูพิการ
ทางสายตา
การใชอนิ เทอรเน็ตสําหรับผูพิการทางสายตา
โปรแกรมตารางงานสําหรับผูพิการทางสายตา
ศิลปการพูดสําหรับผูพิการทางสายตา
ความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับ
ผูพิการทางสายตา
นวดแผนไทยขัน้ พืน้ ฐาน
ดนตรีสากลและการขับรอง
โหราศาสตร
นวดแผนไทยขั้นสูงและนวดฝาเทา
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
หนวยกิต
ชื่อวิชา
โครงการ

หนวยกิต

3
2
3
3
3
2

(ชั่วโมง)
(6)
(4)
(6)
(6)
(6)
(6)

2

(4)

2
2
2
2

(4)
(4)
(4)
(4)

3
2
3
3
2

(6)
(6)
(6)
(6)
(3)

4

หนวยกิต
4

(ชั่วโมง)
(160)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ทุกประเภทวิชา
4. ฝกงาน
(ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ชัว่ โมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2002 – 0001 – 0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 – 2
2002 – 0003 – 0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 – 4
2002 – 0007 – 0012 กิจกรรมอืน่ ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการ

หลักสูตร ปวช. 2545

หนวยกิต
-

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

29

คําอธิบายรายวิชา
วิชาชีพพื้นฐาน

หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

30

2001 – 0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
(Computer at Work)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอนิ เทอรเน็ตและไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณรอบขางและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน สืบคน
ขอมูลโดยใชอนิ เทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรตามคูม อื
2. จัดทําเอกสารเพือ่ งานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
3. สรางตารางทําการเพือ่ งานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ
4. สรางสไลดนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ตและรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน การติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสาร เพื่องาน
อาชีพโดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางทํา
การเพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใชโปรแกรม
การนําเสนองาน เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคลื่ อนไหว การใชอินเทอรเน็ตสืบค น
ขอมูล เพื่องานอาชีพ และการรั บสง ไปรษณียอิเล็ก ทรอนิ กส จริยธรรมและความรับผิ ดชอบในการใช
คอมพิวเตอรกบั ระบบสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา

วิชาชีพพืน้ ฐาน
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2001 – 0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
(Basic Business Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการเอกสารธุรกิจ
การทํ า บั ญ ชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ขนาดยอม
2. มีความสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับ รองทั่วไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดํา เนิน การขายตามแผนการขาย และ
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจากความรูค วามสามารถในงานอาชีพของตนเอง
3. มีเจตคติทด่ี ใี นการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย
5. ดําเนินธุรกิจขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการ
จั ด การธุ ร กิ จ การเขี ย นเอกสารธุ ร กิ จ การจั ด ทํ า บั ญ ชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและ
แผนการขาย หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
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2001 – 0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
(Quality and Productivity Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซี เอ กระบวนการแกปญหาและ
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000 ขอกําหนดและ
เอกสารหลักการเพิ่มผลผลิต
2. มีความสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO
9000:2000 และการจัดระบบ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคการ
3. ดําเนินการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
4. ดําเนินงานเพิ่มผลผลิตในองคกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ภาพ
ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและ
เครื่องมือในการจัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับ
ลูกคา ความสัมพันธกับผูสงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ
และเป นระบบ การปรับ ปรุ ง อย างต อเนื่อง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง ฯลฯ การ
จัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9000:2000 ขอกําหนดและเอกสาร
หลักการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่มคุณคาที่ปจจัยการผลิตคงที่และโดยการลด
ปจจัยการผลิต
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2001 – 0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Introduction to Environment Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี ปญหา
ดานสิ่งแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการ
จัดการสิง่ แวดลอม 14000
2. มีความสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน
กําหนดแนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรม
จัดการสิง่ แวดลอมในองคกรมาตรฐาน ISO 14001
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน
2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
4. ดําเนินกิจกรรมจัดสิง่ แวดลอมมาตรฐาน ISO 14001
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
ปญหาดานสิง่ แวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางน้ํา อากาศ
เสียง ความสั่นสะเทือนทัศ นียภาพ สารอั นตรายและกากของเสีย การอนุ รักษสิ่ งแวดล อม มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดลอม ISO 14000
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2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ
2. มีความเขาใจลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและสรางกิจนิสัยที่ดีในการประกอบธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายรูปแบบขององคการธุรกิจ
2. ดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ รูปแบบขององคการธุรกิจ การจัดการทั่วไปและการ
ใชเทคโนโลยีประกอบธุรกิจ จรรณยาบรรณและคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน
แหลงเงินทุน สถาบันที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจ ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาชีพสาขาวิชา
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2201 – 1001 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจโปรแกรมประมวลผลคํา
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
3. เห็นถึงความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคํา
2. ใชคําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อสรางและแกไขเอกสาร
3. จัดพิมพเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของโปรแกรมประมวลผลคํ า
ปฏิบัติการพิมพและจัดการขอความการพิมพเอกสารรูปแบบตาง ๆ การบันทึก การจัดพิมพเอกสารทาง
เครือ่ งพิมพ
2201 – 1002 บัญชีเบื้องตน 1

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
2. มีทัก ษะปฏิบั ติง านบัญชี เบื้ องตนตามหลั กการบั ญชีที่ รับ รองทั่วไป สํ าหรั บกิ จการเจา ของ
คนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
3. มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ
2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ชอง และผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวของ
3. ทํากระดาษทําการชนิด 6 ชอง และรายงานทางการเงิน
4. ปดบัญชี เมือ่ สิน้ งวดบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและจุดประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลการบัญชี ขอสมมติ
ตามแมบทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ สมการบัญชีและงบดุล
การวิเคราะหรายการคา การจดบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีคูของธุรกิจบริการเจาของคนเดียวในสมุด
รายวันทั่วไป และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ชอง การปด
บัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี
2201 – 1003 บัญชีเบื้องตน 2

3

(4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการของ
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซือ้ ขาย
2. มีทักษะปฏิบัติง านบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สํา หรับกิ จการเจาของ
คนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินคา
2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันเฉพาะและผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ
3. บันทึกรายการปรับปรุงเมือ่ สิน้ งวดบัญชี
4. ทํากระดาษทําการชนิด 8 ชอง และรายงานทางการเงิน
5. ปดบัญชี เมือ่ สิน้ งวดบัญชี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของสินคา การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดบันทึกรายการ
ขั้นตน การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปดบัญชี กระดาษ
ทําการ 8 ชอง งบกําไรขาดทุนและงบดุล และสรุปวงจรบัญชี
2201 – 1004 การขาย 1

3

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามเข า ใจความรู พื้ น ฐานของงานขาย ประเภท ลั ก ษณะงานขาย ความรู เ กี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขัน และเทคนิคการขาย
2. มีความเขาใจเทคนิคการขายพื้นฐาน
3. มีทักษะในงานอาชีพขาย
4. ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด
2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย
3. จําแนกผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขัน
4. บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย
5. อธิบายโอกาสและความกาวหนาของอาชีพพนักงานขายได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรณยาบรรณ
ของพนักงานขาย โอกาสความกาวหนาของพนักงานขาย ความรูทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับ
งานขาย
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2201 – 1005 พิมพดีดไทย 1

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดไทย
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
2. พิมพแบบสัมผัส
3. คํานวณคําสุทธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีดไทย การสรางเทคนิคที่ดีในการ
พิมพสัมผัส การบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดและการแกไขอยางงาย การเรียนรูแปนพิมพ การพิมพสัมผัส
และวิธีคํานวณคํา
2201 – 1006 พิมพดีดไทย 2

1

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ
2. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกรูปแบบงานพิมพชนิดตาง ๆ
2. พิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด
3. คํานวณคําสุทธิ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ การแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ การ
พิมพสัมผัส เพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแมนยํา และวิธีคํานวณคํา
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ 1

1

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดอังกฤษ
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
2. พิมพแบบสัมผัส
3. คํานวณคําสุทธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีดอังกฤษ การสรางเทคนิคที่ดีใน
การพิมพสัมผัส การบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดและการแกไขอยางงาย การเรียนรูแปนพิมพ การพิมพ
สัมผัส และวิธีคํานวณคํา
2201 – 1008 พิมพดีดอังกฤษ 2

1

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ
2. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด

คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกรูปแบบงานพิมพชนิดตาง ๆ
2. พิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด
3. คํานวณคําสุทธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ยวกับรู ปแบบการพิม พงานชนิ ดตา ง ๆ การแกไขขอผิ ดพลาดในการพิม พ
การพิมพ การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแมนยํา และวิธีคํานวณคํา
2201 – 1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 1

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจองคประกอบของเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ใี นการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกสวนประกอบตาง ๆ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษา
2. พิมพแบบสัมผัส
3. การคํานวณคําสุทธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย ทานั่ง การวางมือ การเคาะแปนอักษร การ
พิมพแบบสัมผัส และการคํานวณคํา
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2201 – 1010 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 2

1

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจองคประกอบของเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2. มีทักษะในการพิมพงานแบบสัมผัสไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
3. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ใี นการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกรูปแบบของงานพิมพ
2. พิมพงานและแกไขขอผิดพลาด
3. การคํานวณคําสุทธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ การพัฒนาทักษะความเร็วและความ
แมนยํา การคํานวณระดับความเร็วและความแมนยํา ทั้งนี้ โดยสามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
การฝกพิมพสัมผัสที่เหมาะสม เปนสือ่ ในการฝกหัดได
2201 – 1011 พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 1

1

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจองคประกอบของเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษ
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ใี นการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกสวนประกอบตาง ๆ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษา
2. พิมพแบบสัมผัส
3. การคํานวณคําสุทธิ

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษ ทานั่ง การวางมือ การเคาะแปนอักษร
การพิมพแบบสัมผัส และการคํานวณคํา
2201 – 1012 พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 2

1

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจองคประกอบของเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2. มีทักษะในการพิมพงานแบบสัมผัสไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
3. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ใี นการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกรูปแบบของงานพิมพ
2. พิมพงานและแกไขขอผิดพลาด
3. การคํานวณคําสุทธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ การพัฒนาทักษะความเร็ว และความ
แมนยํา การคํานวณระดับความเร็วและความแมนยํา ทั้งนี้ โดยสามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การฝกพิมพสัมผัสที่เหมาะสม เปนสือ่ ในการฝกหัดได
2201 – 1013 บัญชีพื้นฐานสําหรับผูพิการทางสายตา

3

(5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการทําบัญชีทั่วไป
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการบันทึกบัญชี
3. สามารถสรุปผลการทํางบเงินและฐานะของกิจการ
4. มีทักษะในการแกไขปรับปรุงบัญชี
5. สามารถสรุปผลการดําเนินงานของกิจการได
6. ตระหนักถึงความสําคัญของการบัญชีพื้นฐาน
หลักสูตร ปวช. 2545
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทําบัญชีและรูปแบบการบันทึกบัญชี
2. สรุปผลการทํางบการเงินและฐานะของกิจการ
3. วิเคราะหการคา การแลกเปลี่ยนรายการสินทรัพย หนี้สิน ทุน
4. ทักษะในการแกไขปรับปรุงบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและจุดประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลการ
บัญชี ขอสมมติฐานของการบัญชี วิเคราะหการคา การแลกเปลี่ยนรายการสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของรายได และคาใชจาย การจัดหมวดหมูและกําหนดเลขที่บัญชี
2201 – 1014 การบันทึกและถอดขอความเสียง

2

(4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพื้นฐานในการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความเสียง
2. บันทึกและถอดขอความจากเครื่องบันทึกคําบอกได
3. จัดรูปแบบของขอความทีถ่ อดจากเครือ่ งบันทึกไดอยางถูกตอง สวยงาม
4. ตรวจทานความถูกตองของขอความทีถ่ อดจากเครือ่ ง และคํานวณคําสุทธิได
5. นําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกและถอดขอความเสียงจากอุปกรณในรูปแบบตาง ๆ
2. พิมพและจัดรูปแบบของขอความที่ถอดจากเครื่องบันทึกไดถูกตอง
3. คํานวณคําสุทธิไดถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของเครื่ องบั นทึก และถอดขอความเสียง เทคนิคการใช
เครื่องบั นทึ กเทปและถอดขอความเสี ยง รูป แบบของขอความ การผลิตงานด วยเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับผูพิการทางสายตา และการตรวจคํานวณคําสุทธิไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเสียงสําหรับผูพิการ
ทางสายตา

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 1015 เศรษฐศาสตรผบู ริโภค

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจถึงหนวยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ
2. สามารถนําไปวางแผนใชจายเงิน เลือกซื้อสินคาและบริการอยางฉลาด
3. นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการใชสินเชื่อสําหรับผูบริโภค การออม และการลงทุน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหนวยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ
2. เลือกซื้อสินคาและบริการ และการใชสินเชื่อสําหรับผูบริโภค
3. วางแผนการใชจายเงิน การออม และการลงทุน
4. วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจและหาแนวทางแกไข
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ หนาที่ของ
ผูบริโภค สินคาและบริการที่ธุรกิจและรัฐใหแกผูบริโภค การคุมครองที่รัฐใหแกผูบริโภค หลักการ
เลือกซื้อสินคาและบริการเฉพาะอยาง การพิจารณาเลือกใชสินเชื่อสําหรับผูบริโภค การวางแผนการ
ใชจายเงิน การออม การลงทุน การใช บริการประกันภัยและการประกันชีวิต ปญหาเศรษฐกิจของ
ผูบ ริโภคและแนวทางแกไข
2201 – 1016 เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน

2

(2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูแ นวคิดพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร
2. เขาใจโครงสรางของระบบเศรษฐศาสตร
3. เกิดความรูเกี่ยวกับอุปสงค อุปทาน และราคาดุลยภาพ
4. สามารถนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร

หลักสูตร ปวช. 2545
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร โครงสรางของระบบเศรษฐศาสตร
2. เขาใจอุปสงค อุปทาน และราคาดุลยภาพ
3. นําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิ จ อุป สงค อุ ปทาน การกํา หนดราคา
ดุลยภาพ พฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายไดประชาชาติ เงินเฟอ
เงินฝด เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการคาและดุลการชําระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรางและ
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางแกไข
2201 – 1017 กฎหมายพาณิชย

2

(3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายบางเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
2. เห็นความสําคัญและขอบเขตของกฎหมายเอกเทศสัญญาตาง ๆ
3. สามารถนํามาใชในการแกปญหาดานกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎหมายที่สําคัญและเกี่ยวของกับธุรกิจ
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาวาดวยลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ
จางแรงงาน จางทําของ ยืม ค้ําประกัน จํานองและจํานํา
2201 –1018 เอกสารธุรกิจ

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจลักษณะและรูปแบบของเอกสารทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชเอกสารทางธุรกิจไดถูกตอง และเหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภท
3. มีกิจนิสัยการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ
คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายรูปแบบของเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ
2. เลือกใชเอกสารทางธุรกิจไดเหมาะสมกับธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ เอกสารทาง
การเงิน เอกสารการซื้อและการขายสินคา เอกสารการขนสง เอกสารการประกันภัย เอกสารการคลัง
สินคา เอกสารการนําเขาและการสงออก ความสัมพันธระหวางเอกสารทางธุรกิจกับเทคโนโลยี
2201 – 1019 มารยาทและการสมาคม

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการสมาคม
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาททที่ดีในสังคม
3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายและความสําคัญของการสมาคม
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสมาคม การสนทนา การแตงกาย มารยาทที่ดี
ในการสมาคม มารยาทการติดตอสื่อสารในงานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทใน
งานเลีย้ งรับรอง การปรับปรุงตนเอง และการวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ
2201 – 1020 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในความหมาย ที่มา ประวัติและประเภทของกฎหมายไทย
2. มีความเขาใจขอบเขตของการใชกฎหมายไทย
3. ปลู ก ฝ ง ให เ ห็ นความสํ า คั ญ ของกฎหมายไทย รู จั ก ฝ ก ตนเองให อ ยู ใ นกรอบบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายเพื่อใหเปนพลเมืองดีของชาติ
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4. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญของกฎหมายไทย
2. เขาใจขั้นตอนและขอบเขตของการใชกฎหมายไทย
3. นําความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวัติความเปนมาของกฎหมาย
ไทย ขอบเขตของการใชกฎหมาย วันเริ่มตนและสิ้นสุดของการใชกฎหมาย ผูใชกฎหมาย กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและกฎหมายสวนทองถิ่น
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะบุคคลทรัพย นิตกิ รรม หนี้และสัญญา
2201 – 1021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2. รูถ งึ สิทธิการคุม ครองตามกฎหมายคุม ครองแรงงาน
3. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ
4. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม
5. สามารถนําความรูมาใชแกปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน
2. อธิ บ ายสิ ท ธิ ก ารคุ ม ครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสั ม พั น ธ และ
กฎหมายประกันสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย วา ด ว ยสั ญญาจ า งแรงงาน ศึ ก ษากฎหมาย
คุม ครองแรงงานและกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การคุ ม ครองแรงงาน ศึ ก ษา
กฎหมายแรงงานสัมพันธ และศึกษากฎหมายประกันสังคม

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 1022 การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานประกอบการ โรงงาน
3. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
4. รูถึงการกําหนดโทษในกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. มีความรู ความเขาใจในเกี่ยวกับมูลคาเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ
6. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย จดทะเบียนหางหุนสวน
2. เขาใจกระบวนการจัดตั้งสถานประกอบการ
3. เขาใจกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ อนุสนธิเครือ่ งหมายการคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย การจดทะเบี ย นห า งหุ น ส ว น การจั ด ตั้ ง สถาน
ประกอบการ การจัดตั้งโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิ์เครื่องหมาย
การคา และขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานการบัญชี
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2201 – 2101

การบัญชีตั๋วเงิน

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับ ตัว๋ เงิน
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจาย
3. บันทึกรายการในสมุดเงินสดยอย
4. จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คํานวณวันครบกําหนดใชเงินและ
ดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปด
บัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การ
ขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ความหมายและประเภทของเช็ค การติดตอกับธนาคารและ
รายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดยอย
และการทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
2201 – 2102

การบัญชีหา งหุน สวน

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับกิจการ
หางหุนสวน
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการหางหุนสวน
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการหางหุนสวน
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการหางหุนสวน
3. จัดทํางบการเงินของกิจการหางหุน สวน
4. ชําระบัญชีของกิจการหางหุนสวน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกิจการหางหุนสวน และการจัดตั้งกิจการ และการ
จัดตั้งกิจการ ประเภทของกิจการหางหุนสวนและขอแตกตางที่กําหนดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน การบันทึกรายการเปดบัญชี การแบงผลกําไรขาดทุน การบันทึก
บัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การทํางบการเงินตามกฎหมาย ภาษีเงินไดของหางหุนสวน
การรับหุน สวนใหม หุน สวนลาออกหรือตาย การเลิกกิจการ และการชําระบัญชีหางหุนสวนนิติบุคคล
2201 – 2103

การบัญชีบริษัทจํากัด

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัท
จํากัด (มหาชน)
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
3. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน)
4. ชําระบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ความหมายและข อแตกต า งระหว า งบริ ษั ท จํ า กั ดและบริ ษั ท จํ า กั ด
(มหาชน) พอสังเขป การจําหนายหุนทุนและการจัดทําทะเบียนผูถือหุน การบันทึกรายการเกี่ยวกับการ
จําหนายหุนทุนในราคาตามมูลคา สูงกวามูลคา และการจําหนายหุนทุนในราคาต่ํากวามูลคาของบริษัท
จํากัด (มหาชน) คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุน การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตาม
กฎหมาย การจัดสรรกําไร สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่น ๆ การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจํากัด
การเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัทจํากัด การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การบัญชีขายหุนกูของ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
2201 – 2104

การบัญชีเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับกิจการที่
ดําเนินการเชาซือ้ และการขายเงินผอน
2. มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี เ บื้ อ งต น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป สํ า หรั บ กิ จ การที่
ดําเนินการเชาซือ้ และการขายเงินผอน
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการเชาซื้อและซื้อขายผอน
ชําระ
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ
3. จัดทํารายงานทางการเงิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเชาซื้อและการขายเงินผอน สินคารับแลกเปลี่ยน การยึดสินคาคืน
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ในการขายเงินผอน งบกําไรขาดทุนและงบดุล การซื้อเงินผอน ดอกเบี้ยที่คิดในการซื้อเงิน
ผอน

หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2105

ระบบบัญชีเดี่ยวและสินคา

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ความเข า ใจและสามารถเปรี ย บเที ย บข อ ดี ข อ เสี ย เกี่ ย วกั บ หลั ก การ และ
กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีระหวางระบบบัญชีเดี่ยวและระบบบัญชีคู และกระบวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ทั้งในการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน มีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เปรียบเทียบหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีระหวางระบบบัญชีเดี่ยวกับระบบ
บัญชีคูบันทึกรายการบัญชีของกิจการ
2. คํานวณสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจายตามระบบบัญชีเดี่ยว
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามระบบบัญชีเดีย่ ว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน การคํานวณกําไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชี
เดี่ ยว การคํ า นวณยอดซื้อสิ นค า การคํา นวณยอดขายสินค า การคํา นวณรายไดและค า ใช จายต าง ๆ
อัตรากําไรขั้นตน การคํานวณโดยใชอัตรากําไรขั้นตน งบกําไรขาดทุน ขอบกพรองของระบบบัญชี
เดี่ยว ระบบการควบคุมสินคา โดยการทําบัญชีคุมสินคาตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจนับสินคา
คงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การตีราคาสินคาคงเหลือ การบันทึกรายการเกี่ยวกับสิ นคาแบบสิ้นงวด
(Periodic ) และแบบตอเนือ่ ง (Perpetual)
2201 – 2106

การบัญชีรวมคาและฝากขาย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และกระบวนการปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ข องกิ จ การที่
ดําเนินการรวมคา และฝากขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของกิจการที่ดําเนินการ
รวมคา และฝากขายสินคา

คําอธิบายรายวิชา
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3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการรวมคาและฝากขาย
2. บันทึกบัญชีของกิจการรวมคาและฝากขาย
3. คํานวณกําไรขาดทุนของกิจการรวมคาและฝากขาย
4. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการรวมคาและฝากขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการรวมคา โดยวิธีผูรวมคาแตละฝายจดบันทึกรายการ
ทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชีที่ใชสมุดบัญชีชุดหนึ่งตางหาก การคํานวณกําไรขาดทุนกอน
การรวมคาสิ้นสุด การปรับปรุงและการปดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี และการปดบัญชีเมื่อการรวมคา
สิ้นสุด การฝากขายสินคา วิธีสงสินคาไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรอง หนี้สินระหวางผูฝากขาย
กับผูรับฝากขาย งบกําไรขาดทุน งบดุล และการบันทึกบัญชี
2201 – 2107

การบัญชีอตุ สาหกรรมและระบบใบสําคัญ

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และกระบวนการปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ข องกิ จ การ
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการประเภท
ธุรกิจอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต
3. จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน
4. เขาใจวิธีการจัดทําและจัดเก็บใบสําคัญ
5. บันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค
หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของกิ จ การอุ ต สาหกรรมเปรี ย บเที ย บกั บ กิ จ การซื้ อ สิ นค า
เพื่อจําหนาย องคประกอบของตนทุนการผลิต การรับจายวัตถุดิบ การทําทะเบียนคาแรงงาน ภาษีหัก
ณ ที่จาย คาใชจายในการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต บัญชีตนทุนการผลิต การคํานวณ
ตนทุน สินคาที่ผลิตสําเร็จ กระดาษทําการ รายการปรับปรุงและปดบัญชี งบตนทุนผลิตและงบการเงิน
ลักษณะของระบบใบสําคัญ การจัดทําและการจัดเก็บใบสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
2201 – 2108

การบัญชีเกี่ยวกับภาษี

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คล
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และที่กฎหมายกําหนด
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน มีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี และมีจรรณยาบรรณ ในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม
และธุรกิจเฉพาะ
2. คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มและบันทึกในสมุดบัญชี
4. จัดทํารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ
5. กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ ขอแตกตางของกําไร
สุทธิตามบัญชี กับกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี รายไดและคาใชจายที่นํามาคํานวณหากําไรสุทธิ เพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล การคํานวณการเสียภาษีกําไรสุทธิครึ่งป สิ้นปภาษี การกรอกแบบแสดงการเสีย
ภาษี และการบันทึกรายการในสมุดบัญชี ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย การจัดทําใบรับรองการหักภาษี ณ ที่
จาย เอกสารและการนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ ผูที่ไดรับการ
ยกเวนภาษี ภาษีซื้อและภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารใบกํากับภาษี รูปแบบและการปฏิบัติ
รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2109

กระบวนการจัดทําบัญชี

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เอกสารการดําเนินงาน หลักการ และกระบวนการ
ปฏิบัติงานบัญชี ของกิจการในประเภทธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคา และอุตสาหกรรม ทั้ง
ในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัทจํากัด
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พรอมสําหรับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบัญชี
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน มีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชีและมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชีและการจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางดาน
บัญชีของกิจการแตละประเภท
2. จัดทําบัญชีไดเหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามกฎหมายบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบของธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชี การจดทะเบียนธุรกิจ
การจัดการเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่
ใชในการบันทึกบัญชี การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร การจัดทําบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ โดย
ทําเปนกรณีตัวอยาง การจัดทํางบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภท
ตาง ๆ ตอกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจําปตอกระทรวงพาณิชย
2201 – 2110

การบัญชีกับคอมพิวเตอร

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เอกสารทางการคา หลักการ กระบวนการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจ ทีใ่ ชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีดวยคอมพิวเตอร ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
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3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการและกระบวนการจัดทําบัญชีของธุรกิจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางดานบัญชีหรือโปรแกรมตารางงาน
2. จั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละออกรายงานทางการเงิ น โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ป ทางด า นบั ญ ชี ห รื อ
โปรแกรมตารางงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในธุรกิจและออก
รายงานทางการเงินของกิจการประเภทซือ้ ขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หรือโปรแกรม
ตารางงาน
2201 – 2111

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีค วามรู ความเขา ใจเกี่ ย วกั บ หลัก การ วิธี ก ารคํ านวณ และขั้ นตอนการยื่ นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2. มีทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามที่กฎหมายกําหนด
3. มี กิ จ นิ สั ย ความมี วิ นั ย ความเป น ระเบี ย บ ละเอี ย ดรอบคอบ ความอดรั บ ผิ ด มี วิ นั ย
ตรงตอเวลา และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการคํานวณ และขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
2. กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดพึงประเมิน และเงินไดพึงประเมินที่ไดรับการ
ยกเวน การหักคาใชจาย คาลดหยุน การคํานวณภาษีในอัตรากาวหนา และการคํานวณจากรายรับใน
อัตรา 0.005 เครดิตภาษี เงินปนผล หรือเงินสวนแบงกําไร การเสียภาษีของหางหุนสวนสามัญและ
คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
คําอธิบายรายวิชา
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ปฏิบัติงานคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จาย
2201 – 2112

การบัญชีสาํ หรับกิจการพิเศษ

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภท
สถานศึกษาเอกชน สโมสร สมาคม ผูป ระกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษ ลักษณะตาง ๆ และสามารถประยุกตใชใน
การดํารงชีวติ ประจําวัน
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน
สโมสร สมาคม ผูประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร
2. บันทึกบั ญชีเกี่ยวกับสถานศึ กษาเอกชน สโมสร สมาคม ผูป ระกอบอาชีพ อิ สระ และ
เกษตรกร
3. จัดทํารายงานทางการเงินของสถานศึกษาเอกชน สโมสร สมาคม ผูประกอบอาชีพอิสระ
และเกษตรกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ข องกิ จ การพิ เ ศษ เกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาเอกชน สโมสร
สมาคม ผูป ระกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร
2201 – 2113

การบัญชีสินคา

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ทั้งในการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวดและสินคาแบบตอเนื่อง
3. คํานวณราคาสินคาคงเหลือแตละวิธี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินคา โดยการทําบัญชีควบคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชี การตรวจนับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การตีราคาสินคาคงเหลือ การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวด (Periodic) และแบบตอเนือ่ ง (Perpetual)
2201 – 2114

การบัญชีอตุ สาหกรรม

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และกระบวนการปฏิ บั ติง านบั ญ ชี ของกิ จการ
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการประเภท
ธุรกิจอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีเจตคติทด่ี ตี อ วิชาชีพบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต
3. จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการซื้อสินคาเพื่อ
จําหนาย องคประกอบของตนทุนการผลิต การรับจายวัตถุดิบ การทําทะเบียนคาแรงงาน ภาษีหัก ณ
ที่จาย คาใชจายในการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต บัญชีตนทุนการผลิต การคํานวณ
ตนทุน สินคาที่ผลิตสําเร็จ กระดาษทําการ รายการปรับปรุงและปดบัญชี งบตนทุนผลิตและงบการเงิน
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2201 – 2827

ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนที่ใชในงานบัญชี
2. มีทักษะการใชภาษาในงานบัญชี
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบัญชีและคอมพิวเตอร
2. สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและโตตอบไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติ คําศัพท สํานวน ประโยคที่ใชในงานบัญชี การอานโฆษณารับสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นประวั ติ ส ว นตั ว การสั ม ภาษณ ง าน การใช ภ าษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และการโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานการขาย
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2201 – 2201

การขาย 2

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเทคนิคการขายพื้นฐาน
2. มีทักษะในงานอาชีพขาย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสําคัญและเทคนิคการขาย
2. วางแผนการเขาพบลูกคาไดอยางเหมาะสม
3. เสนอขายและสาธิตการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ตอบขอโตแยง ปดการขายได
5. นําเทคโนโลยีไปใชในการเสนอขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเทคนิคการขาย การแสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอน
เขาพบ การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การเผชิญขอโตแยง การปดการขาย การติดตามผล
การขาย บริการหลังการขาย และการใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับงานขาย
2201 – 2202

การขายปลีกและการขายสง

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูแ ละความเขาใจหลักการดําเนินงานกิจการคาสงคาปลีกในรูปแบบรานคา
2. สามารถประสานแนวคิดเรื่องการคาสง คาปลีก กับการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3. มีความรูเรื่องระเบียบวิธีการปฏิบัติคาสง คาปลีก ที่กระทําตามกฎหมาย
4. มองเห็ นแนวทางในการออกไปประกอบอาชี พ ในฐานะพนั กงานขายหรื อเจ าของกิ จการ
ตลอดจนมีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพคาสงคาปลีก
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มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดแนวความคิดในการคาสง คาปลีก และธุรกิจขนาดยอม
2. ดําเนินงานกิจการคาสง คาปลีก ในรูปแบบรานคา
3. ปฏิบัติตามวิธีการ ระเบียบการ คาสง คาปลีก ตามกฎหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคาสง คาปลีก และการจัดตั้งและการหาทุนในการ
ดําเนินงาน ประเภทของรานคาปลีกคาสง ทําเลที่ตั้ง หลักการจัดซื้อสินคา การควบคุมสินคาคงคลังการ
ตั้ง ราคาขายปลีก ค าส ง การปฏิบั ติเกี่ ยวกั บกฎหมายของร านคา ปลีก ค าส ง การจดทะเบี ยนการค า
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีปาย ตลอดจนการทําบัญชีคาปลีก คาสง
2201 – 2203

การขายตรง

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและเขาใจลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขายตรง ในรูปแบบตางๆ
2. มีทักษะ สามารถนําความรูใ นประกอบอาชีพขายตรงไดอยางมีจรรยาบรรณ
3. มีคณ
ุ ธรรม เจตคติทด่ี ี ตออาชีพขายตรง
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขายตรงในรูปแบบตาง ๆ
2. แนะนํา สาธิตสินคาขายตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประกอบอาชีพการขายตรงดวยเตคติทด่ี แี ละมีจรรยาบรรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสภาวะตลาดการขายตรง ความรูเกี่ยวกับการขาย
ตรงและการตลาดทางตรง ประเภทของธุรกิจขายตรง การวางแผนการขาย การเลือกลูกคาเปาหมาย
วิธีการเสนอขาย เทคนิคการขาย คุณสมบัติของตัวแทนขายตรง การวัดผลการขาย และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพขายตรง

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการขาย

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

65
2201 – 2204

การดําเนินธุรกิจขนาดยอม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจ ลักษณะและรูปแบบขององคกรการธุรกิจตางๆ
2. มีความรูค วามเขาใจในดารนําขัน้ ตอนในการจัดตัง้ ธุรกิจประเภทตางๆ
3. มีความรูเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ทีต่ อ งยืน่ ขออนุญาต จดทะเบียน
4. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด ทําเลที่ตั้ง แหลงเงินทุนและตลาด
สําหรับธุรกิจขนาดยอม
มาตรฐานรายวิชา
1. กรอกขอความในคําขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย
2. เลือกทําเลที่ตั้งธุรกิจขนาดยอมและแหลงเงินทุน
3. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม
4. จัดกิจกรรมสวนผสมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจขนาดยอมประเภทตางๆ
เอกสารตางๆ ที่ตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนตออายุ จดทะเบียนการคา และการพาณิชย ความหมาย
ของธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด ทําเลที่ตั้งธุรกิจขนาดยอม แหลงเงินทุน และการตลาด สําหรับธุรกิจ
ขนาดยอม
2201 – 2205

การโฆษณา

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความหมาย และวัตถุประสงคของการโฆษณา
2. เชื่อมโยงแนวความคิดของการโฆษณาและการขายที่ใชอยูในกิจการธุรกิจตางๆ
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกสื่อโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมาย
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการโฆษณา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการโฆษณา
2. เลือกสื่อโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
3. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดทําสือ่ โฆษณาอยางมีจรรยาบรรณ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา
การสื่อความคิดดวยภาพ สื่อการโฆษณา การตกแตงราน การติดตามผลการโฆษณา อาชีพโฆษณา และ
จรรยาบรรณของอาชีพ และการนําเทคโนโลยีประยุกตใชในการโฆษณา
2201 – 2206

การจัดแสดงสินคา

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญ วิธีการ การจัดแสดงสินคาในราน
2. สามารถนําความรูไปใชประโยชน ตอชีวติ ประจําวัน
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานเพื่อดึงดูดใจลูกคา
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดแสดงสินคา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดแสดงสินคา
2. วางแผนและจัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคาอยางประหยัด
3. จัดแสดงสินคา ณ จุดขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดแสดงประเภทของการจัดแสดง
การวางแผนการจัดแสดงสินคา หลักการจัดแสดงสินคา วัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคา คาใชจาย
ประโยชนของการจัดแสดงสินคา และการติดตามผลของการจัดแสดงสินคา
2201 – 2207

การหาขอมูลทางการตลาด

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของขอมูลทางการตลาด
2. มีความเขาใจขั้นตอนการจัดหาขอมูลทางการตลาด
3. มีทักษะในการดําเนินงานหาขอมูลการตลาดอยางงาย
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีหลักเกณฑ ความคิดสรางสรรค
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหาขอมูลทางการตลาด

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการขาย
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมาย ความสําคัญของขอมูลทางการตลาด และปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ
2. อธิบายวิธีการหาขอมูลทางการตลาดและการจัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อใชในการตัดสินใจ
3. สรางแบบสอบถามในการหาขอมูลทางการตลาดประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ความหมาย ความสํ า คั ญ ของข อ มู ล ทางการตลาด ป จจั ย ที่ มี ผลต อ
การดําเนินงานธุรกิจ ประเภทของขอมูลทางการตลาด แหลงขอมูล ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการหาขอมูลทาง
การตลาด การจัดหมวดหมูข องขอมูล การนําขอมูลทางการตลาดไปใชในการตัดสินใจ
2201 – 2208

การสงเสริมการขาย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ความรูความเขาใจ การสงเสริมการขาย
2. สามารถเลือกรูปแบบการสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม
3. มีทกั ษะในกิจกรรมการสงเสริมการขาย
4. เห็นคุณคาและมีเจตคติทด่ี ตี อ การสงเสริมการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย
2. จัดกิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค มุงสูคนกลาง และมุงสูพนักงานขาย
3. ดําเนินการวัดผลการสงเสริมการขาย และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและอุปสรรคในการ
สงเสริมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขายวัตถุประสงคของ
การสงเสริมการขาย กิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคการสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย การวัดผลการสงเสริมการขายปญหาและ
อุปสรรคในการสงเสริมการขาย

หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2209

การประกันภัย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัย การขายประกันชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับการขายประกันภัย สามารถเลือกการประกันภัยไดอยางเหมาะสม ตลอดจน
มีเจตคติทด่ี ตี อ การประกันภัย
3. สามารถประเมินคาใชจายในการเอาประกันภัย และเชื่อมโยงแนวความคิดหลักการขาย
ประกันภัยได
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาและจุดประสงคของการประกันภัย
2. อธิบายประเภทของการประกันภัยและการประกันชีวิตในประเทศไทย
3. อธิบายขัน้ ตอน วิธีการเสนอขายประกันภัยและประกันชีวิต
4. อธิบายชนิดของกิจการทีค่ วรเอาประกัน วิธีการเลือกบริษัทประกันภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัย ประวัติความเปนมาและ
จุดประสงคของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวติ ในประเทศไทย คุณสมบัติของ
ตัว แทนขายประกั นชี วิต วิ ธี การเสนอขายประกันชี วิ ต วิธี การในการเอาประกั น ชนิดของกิ จการที่ ควร
เอาประกัน การเลือกบริษัท ประกันภัย การติดตามผลการขายประกันภัย การศึกษาตั วอย างการขาย
ประกันภัย
2201 – 2210

ศิลปการขาย

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
2. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพขาย
3. มีทักษะในการเขียนคําพูดขาย และเสนอขายอยางมีประสิทธิภาพ
4. ตระหนักและเห็นความสําคัญของศิลปการขาย

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการขาย
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายทฤษฎีการขาย เทคนิคการเสนอขาย
2. เขียนแผนการขาย เขียนคําพูดขาย (Sales Talk)
3. เขียนรายงานการขาย จัดเตรียมเอกสารการขาย
4. อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับอาชีพขาย และจรรยาบรรณของ
อาชีพขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการขาย เทคนิคการเสนอขาย การเขียนแผนการขาย การเขียน
คําพูดขาย (Sales Talk) และการเสนอขาย การเขียนรายงานการขาย เอกสารการขาย การพัฒนาตนเอง
ใหเหมาะสมกับอาชีพขาย จรรยาบรรณของอาชีพขาย
2201 – 2211

การจัดจัดหนายสินคาและบริการ

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและความเขาใจชองทางการจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการกําหนดชองทางการจัดจําหนายของสินคาและบริการ
3. ตระหนักในความสําคัญ และนําไปใชในการประกอบอาชีพได
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมาย ความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย และลักษณะของตลาดสินคาและ
ตลาดบริการ
2. อธิบายชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ
3. จัด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของตลาดเปาหมาย วิ เคราะห ส ถานการณ สภาพแวดล อ มด า นการ
แขงขัน
4. บอกลักษณะของการขนสงเพื่อการจัดจําหนาย และขอดีขอเสียของการขนสงประเภทตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย ลักษณะของ
ตลาดสินคาและตลาดบริการ ชองทางการจัดจําหนายสินคา ชองทางการจัดจําหนายบริการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของตลาดเปาหมาย การวิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอมดานการแขงขัน ลักษณะของ
การขนสงเพือ่ การจัดจําหนาย ขอดีขอ เสียของการขนสงประเภทตาง ๆ
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2212

การบริหารเวลา

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการบริหารเวลา
2. มีทกั ษะในการวางแผนการบริหารเวลา
3. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารเวลา
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกทฤษฎีการบริหารเวลา
2. วางแผนการบริหารเวลาของตนเอง และของทีมงาน
3. บอกกลยุทธการบริหารเวลาและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบริหารเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ทฤษฎีการบริหารเวลา การวางแผนการบริหารเวลา การสรางทักษะ การบริหาร
เวลาของตนเอง การบริหารเวลางานขาย การบริหารเวลาเปนทีมงาน กลยุทธการบริหารเวลา การนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารเวลา
2201 – 2213

การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เห็นความสําคัญผลิตภัณฑของทองถิ่น
2. สามารถวางแผนการตลาด
3. เห็นแนวทางและสงเสริมเขาสูอาชีพธุรกิจขนาดยอม
4. ตระหนักถึงคุณคาสิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑของแตละทองถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจผลิตภัณฑหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลในแตละทองถิ่นของประเทศ
2. บอกวิธกี ารติดตอขอเปนตัวแทนจําหนายในประเทศและตางประเทศ
3. วางแผนดําเนินการหาตลาดกลุมเปาหมาย และกําหนดกลยุทธทางการตลาด ตลอดจนการ
ฝกอบรมพนักงานขาย

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการขาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและสํารวจหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล ในแตละจังหวัด ในแตละภาค ที่มีโอกาสทาง
ตลาดจํานวน 50 ผลิตภัณฑ คัดเลือกใหเหลือ 20 ผลิตภัณฑ ติดตอขอเปนตัวแทนจําหนายในประเทศ
และตางประเทศ ศึกษาตลาดกลุมเปาหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ระบบการจัดจําหนาย
คลัง สินคา การจัดสง ขนสง การบริหารการขาย การบริหารชองทางการจําหนาย เงินทุน แผนธุรกิจ
แผนการตลาด แผนการขาย การฝกอบรมพนักงานขาย
2201 – 2214

การจัดซื้อเบื้องตน

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูหลักการจัดซื้อสินคา
2. มีความเขาใจขัน้ ตอนการจัดซือ้ และกฎระเบียบการจัดซื้อ
3. มีทักษะการจัดการเอกสารและการควบคุมสินคาคงคลัง
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกวิธกี ารจัดลําดับขัน้ ตอนการจัดซือ้ สินคา กฎระเบียบ และหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อ
2. บอกวิธีปฏิบัติการควบคุมสินคาคงคลัง การจัดการเงินทุนและการจัดทําสัญญาการจัดซือ้
3. เลือกเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดซื้อสินคา ขั้นตอนการจัดซื้อ กฎระเบียบการจัดซื้อ หนวยงานจัดซื้อ
การดําเนินงานจั ดซื้ อ การควบคุ ม สิ นค า คงคลั ง การจัดการเงิ นทุนการจัดซื้อ การจั ด ทํ า สั ญญาการ
จัดซื้อ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
2201 – 2215

การบรรจุภณ
ั ฑ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูหลักการและวิธีการออกแบบ เขียนแบบของบรรจุภณ
ั ฑ
2. สามารถเลือกใชวัสดุทําภาชนะบรรจุไดเหมาะสม
3. รูกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
4. สามารถปฏิบัติสรางหุนจําลอง
หลักสูตร ปวช. 2545
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มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ ของที่ระลึก
2. จําแนกชนิด คุณสมบัติของวัสดุ ความปลอดภัยและประหยัดในการผลิต
3. บอกวิธกี ารบรรจุ การขนสง การจัดจําหนายและการอุปโภคบริโภค
4. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ และปฏิบัติการสรางหุนจําลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และหน า ที่ ข องบรรจุ ภัณ ฑ หลั ก และวิ ธี ก ารออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ ของที่ ร ะลึ ก ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ความปลอดภั ย และประหยั ด ในการผลิ ต
การบรรจุ การขนส ง การจั ดจํ า หน า ย และการอุ ป โภคบริ โ ภค กฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุ ภัณ ฑ
ปฏิบัติการสรางหุนจําลอง
2201 – 2216

การใชยานพาหนะเพื่อการจัดสงสินคา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจเครือ่ งหมายจราจร กฎ ระเบียบ ขอบังคับของการขับรถ
2. เขาใจขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการขับรถ
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมในการขับรถอยางเครงครัด
4. สามารถวางแผนการจัดสงสินคา และบริการตรงตามเวลาที่กําหนดและสินคาอยูในสภาพ
สมบูรณ
5. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ การมีวนิ ยั การมีจิตสํานึกในการใชรถใชถนนรวมกัน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกคุณสมบัตขิ องผูข อใบอนุญาตขับรถ และขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตขับรถทุกชนิด
2. ฝกทักษะการขับขี่ยานพาหนะในสภาวการณตาง ๆ
3. บอกขอควรปฏิบตั เิ มือ่ มีเหตุการณฉกุ เฉิน เชน อุบตั เิ หตุ ฯลฯ
4. บอกอํานาจของเจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัตกิ ารขนสงทางบก
5. บอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูป ระสบภัยจากรถ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการขาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของผูจะขอใบอนุญาตขับรถ ชนิดของใบอนุญาตขับรถ
การเรียนขับรถและการฝกหัดขับ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถ การตรวจสอบรถกอนออก เดินทาง
การบํารุงรักษาเครื่องยนตและการตรวจเช็คประจําวัน วิธีขับรถใหประหยัดน้ํามัน ขอควรทราบในขณะ
ขับรถ การขับรถในสภาวการณตาง ๆ ขอควรปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน ขอแนะนําเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เข็มขัดนิรภัย น้ําหนักรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก อํานาจของเจาพนักงาน
เครื่องหมายควบคุมการจราจร สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ วางแผน
จัดสงสินคา / บริการ ตรงตามเวลาทีก่ าํ หนด และสินคาอยูในสภาพสมบูรณ
2201– 2217

หลักการสหกรณเบือ้ งตน

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักการของสหกรณ
2. รูข น้ั ตอนและวิธกี ารของสหกรณ
3. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของสหกรณ
4. ตระหนักถึงความสําคัญ และมีทัศนคติที่ดีตอระบบสหกรณ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสรางของสหกรณ และการจัดตั้งสหกรณ
2. ปฏิบัติงานของสหกรณไดถูกตองตามหลักการ
3. อธิบายกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติสหกรณ หลักการสหกรณ โครงสรางของสหกรณ บทบาท
และความสําคัญกับการแกไขปญหาในระดับทองถิ่น การจัดตั้งสหกรณ การดําเนินงานของสหกรณ
การระดมทุนในสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ ปญหาและอุปสรรคของสหกรณในประเทศ
ไทย
2201 – 2814

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชสําหรับพนักงานขาย
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย
หลักสูตร ปวช. 2545
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มาตรฐานรายวิชา
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
2. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การตอรองราคา การแนะนํา
และสาธิตการใชสินคา การรับคืนและเปลี่ยนสินคา การกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการขาย
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานการเลขานุการ

หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

76
2201 – 2301

การเลขานุการ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจวิชาชีพเลขานุการ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ
3. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในงานอาชีพ
4. มีเจตคติทด่ี ีตอ อาชีพเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานวิชาชีพเลขานุการ
2. เตรียมการเดินทางใหนายจาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เลขานุ ก าร จรรยาบรรณเลขานุก าร
กิจนิสัยในการทํางาน การสรางมนุษยสัมพันธ งานบริการ บุคลิกภาพ การใชบริการติดตอสื่อสาร
การตอนรับ การนัดหมาย การเตรียมการเดินทาง
2201 – 2302

เทคนิคการเปนเลขานุการ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน
2. สามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ
3. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในงานอาชีพ
4. มีเจตคติทด่ี ีตอ อาชีพเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบตั งิ านดานการติดตอสือ่ สาร
2. บริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
3. เขียนขาวเพือ่ รายงานผล
4. ใชหนังสืออุเทศในการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานเลขานุการ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การติ ด ต อ สื่ อ สาร การใช โ ทรศัพ ท การบริ หารเวลา การเขี ย นข า ว
การเขียนรายงานและการใชหนังสืออุเทศ
2201 – 2303

งานสํานักงาน

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงาน
3. นําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน
4. มีเจตคติที่ดีในงานสํานักงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะงานสํานักงานเบื้องตน
2. เลือกวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และการบํารุงรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บงานสํ านั กงาน บุ คลากร หน าที่ และความรั บผิ ดชอบการจั ด
สํานักงาน วัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและการบํารุงรักษา
2201 – 2304

การจัดเก็บเอกสาร

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ งานจัดเก็บเอกสาร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกระบบการจัดเก็บเอกสาร
2. เก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร คุณสมบัติผูจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ การจัดดัชนี ระบบ
การจัดเก็บ การจําแนกเอกสาร การยืม การคน การโอน และการทําลายเอกสาร
2201 – 2305

งานสารบรรณ

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกระเบียบงานสารบรรณ
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-สงเอกสาร การลงทะเบียน การแยกประเภท
การสรุปขอมูล การรางจดหมาย รูปแบบการพิมพ การจัดเก็บ การใหบริการขอมูล กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการขอมูลขาวสาร
2201 – 2306

การใชเครื่องใชสํานักงาน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานเลขานุการ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องใชสํานักงาน การฝกปฏิบัติใชเครื่องใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
2201 – 2307

ชวเลขไทยเบื้องตน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเบือ้ งตนในการเขียนชวเลขไทยเบือ้ งตน
2. มีทักษะในการเขียนอานชวเลขไทย
3. นําความรูทักษะชวเลขไทยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ ชวเลขไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนและอานชวเลขไทยเบื้องตน
2. ประยุกตใชชวเลขไทยในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ ความสําคัญของชวเลขไทย การเขียนพยัญชนะ สระ คํายอ
คําวลี คําพิเศษ อานเขียนชวเลขไทย พัฒนาทักษะในการเขียนชวเลขไทย ไมต่ํากวานาทีละ 50 คํา
2201 – 2308

พิมพดีดประยุกต

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในรูปแบบของการพิมพงานขั้นผลิต
2. สามารถพัฒนาทักษะในการพิมพงานขั้นผลิตทุก
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การปฏิบตั งิ านพิมพดดี
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายรูปแบบของการพิมพดีดขั้นผลิต
2. พิมพงานขั้นผลิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพเพื่อความรวดเร็ว แมนยําในระดับมาตรฐาน
ทั้งพิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษ พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
2201 – 2309

พิมพดีดขั้นผลิต

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการพิมพงานขั้นผลิต
2. มีทักษะในการผลิตและสรางสรรคงานไดตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบชิ้นงานพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ผลิตชิ้นงานและพิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคนิคเพิ่มพูนทักษะในการพิมพขอความจับเวลาและงานขั้นผลิต
รู ปแบบต างๆ ในระดั บที่ สู งกว ามาตรฐานด วยเครื่ องพิ มพ ดี ดธรรมดาและไฟฟ าหรื อคอมพิ วเตอร ทั้ ง
พิมพดดี ไทยและพิมพดดี อังกฤษ
2201 – 2310

การบันทึกและถอดขอความ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ
3. สามารถดูแลรักษาเครื่องบันทึกและถอดขอความ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องบันทึกและถอดขอความ
2. ปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานเลขานุการ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความ วิธีการบํารุงรักษาเครื่องบันทึกและ
ถอดขอความ การบันทึกและถอดขอความ การคํานวณคํา การจัดรูปแบบการพิมพดวยเครื่องพิมพดีดหรือ
เครือ่ งคอมพิวเตอร
2201 – 2311

การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานเปนกลุม
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงาน
3. นําความรูในทองถิ่นมาประยุกตใชในงานอาชีพ
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ งานอาชีพเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตนสูงานอาชีพเลขานุการ
2. ปฏิบัติงานจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมตนสูอาชีพเลขานุการ การฝกพูด การแตงกาย มารยาทสังคม
การประสานงานกิจกรรม ฝกปฏิบัติงานจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง
2201 – 2312

การจัดประชุมสัมมนา

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการจัดประชุมสัมมนา
2. นําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา
2. จัดการประชุมสัมมนา

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ย วกั บ การจั ดประชุ ม สั ม มนา ขั้ นตอน รู ปแบบ เอกสาร สถานที่ วั ส ดุ
อุปกรณในการประชุม
2201 – 2313

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจ เกีย่ วกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. ปฏิบัติงานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปแตละประเภทในงานพิมพ งานจัดรูปแบบ
เอกสาร การนําเสนอขอมูล ในงานเลขานุการ
2201 – 2314

ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจ ในระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
2. สามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพือ่ การปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายถึงความสําคัญของการนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
2. ใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานเลขานุการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นงานติ ด ต อ สื่ อ สาร งานจั ด เก็ บ เอกสาร
งานสื บ ค น ข อ มู ล งานวางแผน งานนั ดหมาย งานจั ดประชุ ม สั ม มนา การนํ า เสนอข อ มู ล การใช
อินเตอรเน็ต
2201 – 2315

ชวเลขไทยประยุกต

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการเขียนชวเลขไทยประยุกต
2. พัฒนาทักษะในการเขียน อานชวเลขไทย
3. สามารถถอดขอความชวเลขไทยประเภทงานผลิต
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาทักษะในการเขียนและอานชวเลขไทย
2. ถอดขอความชวเลขดวยลายมือและเครื่องพิมพดดี หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการเขียนชวเลขไทยไมต่ํากวานาทีละ 60 คํา พัฒนาทักษะถอด
ขอความประเภทงานผลิตแบบตาง ๆ ดวยลายมือ เครื่องพิมพดีดธรรมดา เครื่องพิมพดีดไฟฟาหรือ
เครือ่ งคอมพิวเตอร
2201 – 2316

การพัฒนาบุคลิกภาพ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ปองกันและดูแลสุขอนามัยของรางกาย
หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพ แบบของบุคลิกภาพ สุขอนามัย ศิลป
การแตงกาย กิริยาทาทาง การฝกใหเกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท
2201 – 2816

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานเลขานุการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปสาระสําคัญจากสื่อประเภทตาง ๆ
2. เขียนบันทึกและโตตอบจดหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชสํานวนที่ใชในสํานักงาน การใหขอมูลจากสัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ
ตาราง การปฏิบัติตามคําแนะนําและคูมือเกี่ยวกับอุปกรณ เทคโนโลยีสํานักงาน บันทึกคําชี้แจง คําสั่ง
โตตอบจดหมายทางธุรกิจ จับใจความสําคัญจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเรื่องที่ฟง
2201 – 2817

สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชสนทนาในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณการปฏิบัติงานเลขานุการ
2. ใหบริการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานเลขานุการ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา การใหขอมูลของบริษัท การนัดหมาย การยกเลิกการนัดหมาย
การพูดโทรศัพท การรายงานขอมูลขาวสาร การติดตอสือ่ สารกับผูร ว มงาน

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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2201 – 2401

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูห ลักการและพืน้ ฐานเกีย่ วกับองคประกอบของเครือ่ งคอมพิวเตอร
2. รูค วามหมาย หนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องตน
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมยูทิลิตี้ได
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายองคประกอบและระบบการทํางานของคอมพิวเตอร
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการทํางานของระบบปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติการใชคําสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติการใชโปรแกรมยูทิลิตี้
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของเครื่ อ งคอมคอมพิ ว เตอร หลั ก การทํ า งานของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สื่อบันทึกขอมูล ความหมายและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภท
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมยูทิลิตี้
2201 – 2402

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูหลักการเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเสนตรงและทฤษฎี
เมทริกซ
2. มีทกั ษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3. เขาใจความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกบั การทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอร
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเสนตรง ทฤษฎีเมทริกซได
2. อธิบายความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรคอมพิวเตอรกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ระบบจํ า นวน ระบบเลขฐาน พี ช คณิ ต เส นตรงและทฤษฎี เมตริ ก ซ
คอมพิวเตอรกบั เลขฐาน ตรรกะกับคอมพิวเตอร และหลักการคํานวณของเครือ่ งคอมพิวเตอร
2201 – 2403

จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจบทบาท ความสําคัญของอาชีพคอมพิวเตอร
2. ตระหนักถึงคุณคาของนักคอมพิวเตอร
3. เสริมสรางบุคลิกภาพและสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ตออาชีพคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายบทบาท ความสําคัญ และคุณคาของอาชีพทางคอมพิวเตอร
2. กําหนดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานคอมพิวเตอรได
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่ แ ละคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ พึ ง ประสงค ในอาชี พ
คอมพิวเตอร บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ เจตคติทด่ี ใี นงานอาชีพคอมพิวเตอร
2201 – 2404

การใชโปรแกรมตารางงาน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูความหมายและความสําคัญของโปรแกรมตารางงาน
2. มีทักษะในการปอนขอมูล จัดรูปแบบการแสดงผลขอมูล และจัดเก็บขอมูล
3. รูหลักเกณฑในการนําขอมูลมาทําการแกไข ปรับปรุงได
4. มีทักษะในการสรางสูตรและฟงกชันในการคํานวณ
5. เขาใจกระบวนการนําขอมูลมาทําการคํานวณตลอดจนทํารายงานในรูปของแผนภูมิชนิด
ตางๆ
6. รูหลักการนําขอมูลในแฟมขอมูลออกทางเครื่องพิมพ
7. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมตาราง
2. ปฏิบัติการปอนและจัดรูปแบบขอมูลแตละชนิด
3. ทําการแสดงผลขอมูลออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ (Printer)
4. จัดเก็บและเรียกขอมูลมาใชงาน
5. สรางสูตรและฟงกชั่นสําเร็จรูปทางสถิติอยางงายเพื่อใชในการคํานวณ
6. จัดทํารายงานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตาราง
งาน การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชันในการคํานวณ การปรับแกขอมูล
การจัดการจัดการฐานขอมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบขอความและแผนภูมิ การวิเคราะห
ขอมูล สรางตารางสรุปสาระสําคัญ (Pivot Table) การสรางแมโครเบือ้ งตน
2201 – 2405

การใชโปรแกรมฐานขอมูล

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูความหมายและความสําคัญของฐานขอมูล
2. เขาใจลักษณะการจัดเก็บขอมูลเชิงสัมพันธ
3. เขาใจประเภทของโปรแกรมฐานขอมูล
4. มีทักษะในการทํางานโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมฐานขอมูล
2. ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลในการเก็บ คน จัดการขอมูล
3. ใชคาํ สัง่ ในโปรแกรมฐานขอมูลเพือ่ สรางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของฐานขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐาน
ขอมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บขอมูล ดวยตารางขอมูล การป อนและแกไขตารางขอมู ล
การคนหาขอมูล การสรางความสัม พันธ ระหวางแฟมข อมูล การสร างแบบฟอรม ในการกรอกขอมู ล
การสราง รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบือ้ งตน
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2406

การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล
2. รูหลักการ วิธีการนําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมการนําเสนอ
3. มีทักษะการใชโปรแกรมการนําเสนอ
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลในงานธุรกิจ
2. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมนําเสนอขอมูล
3. ประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบ
งานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูล
2201 – 2407

โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต

1 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. สามารถประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคํากับงานตาง ๆ
2. ตระหนักถึงการใชโปรแกรมประมวลผลคําประยุกต
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทตาง ๆ
2. ประยุกตใชโปรแกรมประมวลผลคําในการผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกขอความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการ
พิมพเอกสารตามรูปแบบ การพิมพตาราง การพิมพนามบัตร แผนพับ แผนโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจา
หนาซอง บัตรอวยพร แบบฟอรม
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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2201 – 2408

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูจักประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
2. เขาใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3. มีทักษะในการออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ประเภท และกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2. ออกแบบและจัดหนาสือ่ สิง่ พิมพดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประเภทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ บทบาทของสื่ อสิ่ ง พิ ม พ
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพแบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใชตัวอักษร การเลือกสี
ประเภทของภาพและการเลื อกภาพประกอบสิ่ ง พิ ม พ การผลิ ต และจั ด หน า สิ่ ง พิ ม พ ด ว ยโปรแกรม
สําเร็จรูป
2201 – 2409

การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูความหมายของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2. รูลําดับขั้นตอนของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3. รูหลักการควบคุมการประมวลผลขอมูล
4. นําความรูต า งๆ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลไปใชในงาน
5. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2. อธิบายขั้นตอนการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3. อธิบายคุณลักษณะของแฟมขอมูลประเภทตาง ๆ
4. อธิบายลักษณะของการประมวลผลขอมูล
หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําจํากัดความตางๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล วิวัฒนาการของ
การเก็บรวบรวมขอมูล ความตองการขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรธุรกิจ ทางเดินของขอมูล ลําดับ
การประมวลผลขอมูล วิธีการตางๆ ในการประมวลผลขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูล การ
ปรับระบบขอมูลใหทันสมัย การจัดกลุม การเรียงลําดับ การผสม การคํานวณ การเก็บ การคนหาขอมูล
การนําผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลไปใชในงาน
2201 – 2410

หลักการเขียนโปรแกรม

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีทักษะในการวิเคราะหขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อแกปญหาอยางงาย
2. รูข น้ั ตอนวิธกี ารเขียนโปรแกรมเพือ่ แกปญ
 หา
3. มีทักษะในการเขียนผังงาน (Flowchart)
4. มีทักษะในการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) จากผังงาน
5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก
6. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย และความสําคัญของหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะหข้ันตอน วิธีการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร
3. ประยุกตใชผังงานและรหัสเทียมชวยการเขียนโปรแกรม
4. ออกแบบโปรแกรมขนาดเล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะห ปญหา เขียนโปรแกรม กระบวนการ
ทํางานในหนวยความจําของคอมพิวเตอร ตรรกะกับเซต ตรรกะกับการแกโจทยปญหาดวยคอมพิวเตอร
การเขียน ผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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2201 – 2411

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารเท็กซโหมด

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. วิเคราะหการแกปญ
 หาเชิงขัน้ ตอนวิธแี ละออกแบบโปรแกรมอยางงาย
2. เขาใจคําสั่ง โครงสรางและหลักไวยกรณของภาษา
3. สามารถสังเคราะหคําสั่งในโปรแกรมภาษา ใหออกมาเปนโปรแกรมที่ตองการไดอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ถูกตอง
4. สามารถเขียนโปรแกรมใหมีผลลัพธออกมาทั้งเชิงขอความและเชิงกราฟกส
5. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล
6. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการแกปญ
 หาเชิงขัน้ ตอนวิธดี ว ยคอมพิวเตอร
2. เรียบเรียงคําสั่งในภาษาโปรแกรมใหเปนภาษาที่ใชงานไดตามความตองการ
3. เขียนโปรแกรมเชิงขอความและเชิงกราฟกส
4. เขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ใหเลือกเรียนได 1 ภาษา จากภาษาตอไปนี้
1. ภาษาซี
2. ภาษาปาสคาล
3. ภาษาเบสิก
4. ภาษาตามความตองการขององคกร
โดยใหครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอน วิธีการแกปญหา การออกแบบโครงสราง และ
รูปแบบของโปรแกรมใหสนองตอบตอการแกปญหา โครงสรางและหลักไวยกรณของภาษา การเลือกใช
คําสั่งใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาแบบลําดับ แบบเลือกและแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมใหได
ผลลัพธแบบขอความและกราฟก การสรางและการประมวลผลแฟมขอมูลชนิดลําดับและชนิดสุม
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2201 – 2412

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ าร GUI

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจคําสั่ง โครงสรางและหลักไวยกรณของภาษา
2. วิเคราะหการแกปญ
 หาเชิงขัน้ ตอนวิธแี ละออกแบบโปรแกรมอยางงาย
3. สามารถสั ง เคราะห คํ า สั่ ง ในโปรแกรมภาษา ใหออกมาเปนโปรแกรมที่ ตองการอย างมี
ผลสัมฤทธิ์ถูกตอง
4. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหการแกปญ
 หาเชิงขัน้ ตอนวิธดี ว ยคอมพิวเตอร
2. ทําการสังเคราะหเครื่องมือและคําสั่งในภาษาโปรแกรมใหเปนภาษาที่ใชงานไดตามความ
ตองการ
3. เขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ใหเลือกเรียนโปรแกรมภาษาแบบ GUI ตามความตองการ โดยครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิเคราะหขน้ั ตอนวิธใี นการแกไขปญหา การออกแบบ สวนแสดงผล
และการติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช การใช เ ครื่ อ งมื อ ในโปรแกรม โครงสร า งและไวยกรณ ข องการเขี ย นคํ า สั่ ง
การสังเคราะหเครือ่ งมือและสัง่ ใหเปนโปรแกรมทีต่ อ งการ การสรางโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล
2201 – 2413

การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูล สําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติเบื้องตน
2. สามารถบันทึกและแกไขขอมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไวแลว เขาสูร ะบบคอมพิวเตอร
3. สามารถใชคําสั่งในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอมูลสถิติพื้นฐาน
4. สามารถออกรายงานการประมวลผลขอมูลสถิติ ทั้งในรูปแบบขอความและแผนภูมิ
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมขอมูลสําหรับการประมวลผลเชิงสถิติ
2. ประยุกตใชโปรแกรมในการประมวลผลทางสถิตเิ ชิงพรรณา
3. จัดทํารายงาน (Report) ขอมูลทางสถิติแบบขอความและแบบแผนภูมิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณคาสถิติเชิ งพรรณาเบื้ องต น กระบวนการรวบรวมขอมู ล
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร การ
บันทึกและแกไขขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตหิ รือโปรแกรมตารางงาน การใชคําสั่งประมวลผล
ขอมูล ใหไดคาสถิติที่ตองการ การออกรายงานสถิติเชิงขอความและแผนภูมิ
2201 – 2414

การสรางเว็บเพจ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บเพจเบือ้ งตน
2. เขาใจโครงสรางและไวยกรณของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใชเครื่องมือ
การสรางเว็บเพจ
3. สามารถออกแบบและกําหนดสวนประกอบทีจ่ าํ เปนของเว็บเพจไดถกู ตองและเหมาะสม
4. มีทกั ษะในการใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บเพจ
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายและโครงสรางไวยากรณของการเขียนเว็บเพจ
2. ออกแบบสวนประกอบของเว็บเพจ
3. สรางสรรคเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ใหเลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครือ่ งมือ 1 ภาษา ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
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5. โปรแกรมชวยสรางเว็บเพจสําเร็จรูปตามความตองการขององคกร
โดยใหครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็บเพ
จเบื้องตน การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป การทดสอบการทํางานของเว็บ
เพจ การ Upload เว็บเพจ
2201 – 2415

ระบบเครือขายเบื้องตน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจระบบเครือขายและสามารถประยุกตใชงานได
2. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประเภท และการทํางานของระบบเครือขาย
2. ใชระบบเครือขายในการคนหาขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือขาย ประเภทของเครือขาย มาตรฐานการ
เชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย ปฏิ บั ติ ก ารเชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย การใช ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารบนเครื อ ข า ย
ปฏิบัติการรับสงขอมูลบนเครือขาย การบริหารดูแลระบบเครือขาย ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2201 – 2416

ฮารดแวรและยูทิลิตี้เบื้องตน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูส ว นประกอบของฮารดแวรคอมพิวเตอร
2. สามารถเลือกสวนประกอบทีเ่ หมาะสมในการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร
3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตได
4. สามารถใชโปรแกรมยูทลิ ติ เ้ี พือ่ แกปญ
 หาในเครือ่ งคอมพิวเตอรได
5. สามารถบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรได
6. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

97
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการทํางานของสวนประกอบในเครือ่ งคอมพิวเตอร
2. จัดเตรียมอุปกรณในการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร
3. ประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร
4. ติดตัง้ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารและโปรแกรมประยุกต
5. แกปญ
 หาการทํางานของคอมพิวเตอรดว ยโปรแกรมยูทลิ ติ ้ี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส วนประกอบและการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร การเลือก
สวนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต การแกปญ
 หาดวยโปรแกรมยูทลิ ติ ้ี การบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร
2201 – 2417

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูวิธีทําธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก
2. สรางสรรคงานอาชีพทางคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพดานคอมพิวเตอร รูวิธีทํ าธุรกิจที่ เกี่ ยวกั บงานคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กโดยบูรณาการจากความรูท่ีไดศึกษามา เชน งานผลิตเอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร งานดูแลระบบ
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2201 – 2418

เทคโนโลยีสาํ นักงาน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจรูปแบบและบทบาทที่เปลี่ยนไปบนสํานักงานสมัยใหม
2. เขาใจระบบการปฏิบัติงานในสํานักงานสมัยใหม
3. เขาใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในสํานักงาน
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ใี นการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย บทบาทของเทคโนโลยีที่มีตอสํานักงานสมัยใหม
2. ใชเทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับรูปแบบสํานักงานสมัยใหม บทบาทของสํานักงาน วงจรการ ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานสมัยใหม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน ปฏิบัติงานการใชเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับงานสํานักงานในการรับ-สงขอมูล การจัดเก็บขอมูลระบบดิจติ อล การประมวลผลขอมูล
2201 – 2419

การใชโปรแกรมกราฟกส

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอรกราฟกส
2. เพื่อใหมีทักษะการใชโปรแกรมกราฟกส
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ ใี นการใชคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หลักการทํางาน และการแสดงผลของคอมพิวเตอรกราฟกส
2. ประยุกตใชโปรแกรมในงานคอมพิวเตอรกราฟกส

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟกส หลักการของกราฟกสแบบ Vector และ
Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟกส ความแตกตาง ของกราฟกสแบบ 2 มิติ การใช
โปรแกรมสรางภาพกราฟกสแบบ Vector และ Raster
2201 – 2825

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพือ่ งานคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคําสั่งและปฏิบัติงานการใชโปรแกรมที่เปนภาษาอังกฤษ
2. โตตอบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส (E – mail)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาที่ใชกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาที่เกี่ยวของกับคําสั่ง โปรแกรม ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การโตตอบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานธุรกิจคาปลีก

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจคาปลีก
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2201 – 4501

ธุรกิจคาปลีก 1

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูความหมายและความสําคัญของธุรกิจคาปลีก
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก
3. เขาใจการจัดการเอกสารของธุรกิจคาปลีก
4. มีทักษะและประสบการณจากการดําเนินธุรกิจคาปลีก
5. มีทัศนคติที่ดีตอธุรกิจคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก
2. จําแนกประเภทและโครงสรางธุรกิจคาปลีก
3. เขียนเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับความหมายและความสําคัญของการคาปลีก ประวัตขิ องธุรกิจการคาปลีก
ประเภทของธุรกิจคาปลีก โครงสรางของธุรกิจคาปลีก บทบาทและการดําเนินงาน ความปลอดภัย และ
สุขอนามัยภายในราน การจัดการเอกสารภายในราน การสรางความสัมพันธกับลูกคา
2201 – 4502

ธุรกิจคาปลีก 2

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูวิธีการตอนรับละใหบริการลูกคา
2. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอนรับและการใหบริการลูกคา
3. มีทกั ษะในการตอนรับและใหบริการลูกคา
4. มีกิจนิสัยที่ดีตอธุรกิจคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกวิธีการตอนรับลูกคาในรานคาปลีก
2. ใหบริการลูกคาในรานคาปลีก
3. ตอนรับและใหบริการลูกคา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บการตอนรั บและการใหบริการลูกคา การให คําแนะนําลู กคา ขั้นตอน
การขายสินคาและบริการ เอกสารเกี่ยวกับการขาย
2201 – 4503

ธุรกิจคาปลีก 3

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูวิธีการใหบริการลูกคา
2. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา
3. มีทักษะในการใหบริการลูกคา
4. มีกิจนิสัยที่ดีตอการใหบริการในรานคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกเทคนิคการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
2. บอกวิธีการรับขอรองเรียนและวิธีการแกไขปญหาใหกับลูกคา
3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและบํารุงรักษาอุปกรณการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา เทคนิคการสรางความพงพอใจ และการดูแล
เอาใจใสลูกคา การใหความชวยเหลือ การรับขอรองเรียนและแกไขปญหาใหกับลูกคา การดูแลรักษา
สภาพแวดลอม การบํารุงรักษาอุปกรณการขาย
2201 – 4504

ธุรกิจคาปลีก 4

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจการดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดการสินคา
2. เห็นความสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการสินคา
3. มีทักษะในการจัดการสินคา
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมใหเปนผูรักในงานอาชีพธุรกิจคาปลีก

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจคาปลีก
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มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการเกี่ยวกับการจัดการสินคาในรานคาปลีก
2. จําแนกประเภทและชนิดสินคาในรานคาปลีก
3. ตรวจสอบคุณภาพสินคาภายในรานคาปลีก
4. จัดเก็บสินคาภายในรานคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการสินคา ประเภทและชนิดของสินคาในรานคาปลีก การสํารวจ
ความตองการ การกําหนดความตองการ การสั่งซื้อสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา การจัดเก็บสินคา
ภายในราน
2201 – 4505

ธุรกิจคาปลีก 5

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. รูวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดเรียงสินคา
2. เขาใจการเลือกวิธีการสงเสริมการขาย
3. มีทักษะในการจัดเรียงสินคา
4. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินการธุรกิจคาปลีก
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกวิธีการจัดเรียงสินคาภายในรานคาปลีก
2. วางแผนสงเสริมการขายในรานคาปลีก
3. จัดทําการสงเสริมการขายในรานคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การจั ด เรี ย งสิ น ค า และส ง เสริ ม การขาย การจั ด เตรี ย มสถานที่ การ
จัดเตรียมอุปกรณ การจัดเตรียมสินคา การวางแผนการจัดเรียงสินคา การสงเสริมการขายในรานคาปลีก
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

104
2201 – 4506

ธุรกิจคาปลีก 6

* (*)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการสูญเสียสินคา
2. เห็นความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคา
3. พิจารณาเลือกวิธีการปองกันการสูญเสียสินคา
4. มีทักษะในการเลือกใชวิธีการปองกันการสูญเสีย
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา
2. ตรวจสอบเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา
3. ปองกันการสูญเสียสินคาภายในรานคาปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา
ลักษณะของการสูญเสียจากตัวสินคา
และการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบสาเหตุของการสูญเสีย วิธีการปองกันการสูญเสีย

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจคาปลีก

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

105

คําอธิบายรายวิชา
สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

106
2201 – 2601

จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจดานจิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล
2. ตระหนักเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพและการปรับตัวใหเหมาะสม
3. ตระหนักถึงการนําจิตวิทยามาใชในธุรกิจสถานพยาบาล
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น
2. วิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ บุคคลอืน่
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของร า งกาย
สติปญ
 ญา อารมณ และสังคมของมนุษย บุคลิกภาพและการปรับตัว การประยุกตจิตวิทยาในงานบริการ
ธุรกิจสถานพยาบาล
2201 – 2602

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจโครงสรางของรางกายมนุษย
2. มีความเขาใจการทํางานของอวัยวะของรางกาย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการแพรระบาด
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและระบบการทํางานของรางกายมนุษย
2. ปองกันดูแลดานสุขภาพสวนบุคคล
3. วิเคราะหการแพรระบายของโรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง ลักษณะ หนาที่ของรางกายในระบบตางๆ ของรางกาย
การปองกันโรคเบือ้ งตน การติดเชือ้ การทําลายเชือ้ โรค
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

107
2201 – 2603

การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติการบริการขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ เครื่องใชในการปฐมพยาบาล
3. มีทักษะการบันทึกสัญญาณชีพ
4. ตระหนักถึงความสําคัญของงานบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. ปฏิบัติการวางแผน และการใชอุปกรณ เครือ่ งมือ เครื่องใชทางการแพทย
3. บันทึกการวัดสัญญาณชีพ
4. มีทัศนคติที่ดีตองานบริการสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติการดูแลรักษาความสะอาดรางกาย การบริการ
ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนยายผูปวย การวัดสัญญาณชีพ การจัดเตรียมอุปกรณและหองพักผูปวย การเก็บ
รั ก ษาอุ ป กรณ เครื่ องใช ใ นการพยาบาล การใช ย าและการทํ า แผล จรรยาบรรณสําหรั บ ผูให บริการ
สถานพยาบาล
2201 – 2604

งานประชาสัมพันธสวนหนา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในงานประชาสัมพันธ
2. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของงานประชาสัมพันธ
3. รูวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธสถานพยาบาล
4. มีทักษะความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกลักษณะงานประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานหนาที่ประชาสัมพันธของงานสวนหนาสถานพยาบาล
3. มีกิจนิสัยที่ดีตองานประชาสัมพันธสวนหนา

หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

108
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ข องหน ว ยงาน การต อ นรั บ การ
ติดตอสือ่ สาร ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับพระราชบัญญัตปิ ระกันภัย และสวัสดิการสังคม
2201 – 2605

การดูแลผูส งู อายุ

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจสรีระรางกายของผูสูงอายุ
2. ตระหนักถึงอันตราย ภาวะการเจ็บปวยและการปองกัน
3. มีความรูในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ
2. วิเคราะหและจัดกิจกรรมนันทนาการ
3. มีเจตคติที่ดีในการดูแลผูสูงอายุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย สติปญญา อารมณ
และสังคม การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล การปองกันการเจ็บปวยของผูสูงอายุ ผูสูงอายุกับโภชนาการ
ผูสูงอายุกับการออกกําลังกาย ผูสูงอายุกับปญหาการขับถาย ผูสูงอายุกับการทําสมาธิ และจรรยาบรรณ
ของผูดูแลผูสูงอายุ
2201 – 2606

งานเวชระเบียน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักงานเวชระเบียน
2. ประยุกตความรูไปใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. มีทักษะในการจัดเก็บเอกสารงานเวชระเบียน
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทเอกสารงานเวชระเบียน
2. ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารงานเวชระเบียน
3. ปรับปรุงและพัฒนางานเวชระเบียน
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

109
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ระบบงานเวชระเบี ย น การจั ดและเก็ บแฟ มประวั ติผูปวย การรั บ
การยาย และการจําหนายผูปวย
2201 – 2607

การดูแลเด็กวัยกอนเรียน

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูการพัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยกอนเรียน
2. มีทักษะการจัดนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
3. เลือกอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
4. ตระหนักเกีย่ วกับความรับผิดชอบดูแลเด็กวัยกอนเรียน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน
2. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
3. จัดอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ การดูแลเด็กวัยกอนเรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียนทางรางกาย สติปญญา อารมณและ
สังคม จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก จรรยาบรรณของผูเลี้ยงดูเด็ก การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ เครื่องใช
สําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน โภชนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
2201 – 2608

การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจพืน้ ฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรกับงานสวนหนา
3. ประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล
มาตรฐานรายวิชา
1. ดําเนินงานดานงานสวนหนาธุรกิจสถานพยาบาลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. บันทึกรายการเวชระเบียนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจสถานพยาบาล
หลักสูตร ปวช. 2545

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

110
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ชุ ด คํ า สั่ ง อย า งง า ย การประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ในสถานพยาบาล โปรแกรมการจัดเอกสารตาง ๆ ในธุรกิจสถานพยาบาล
2201 – 2609

โภชนาการเบื้องตน

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ตระหนักถึงความสําคัญของโภชนาการ
2. มีความเขาใจการเลือกประเภทอาหาร
3. ประยุกตแหลงอาหารในทองถิ่นมาใชในงานโภชนาการเพื่อสุขภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกอาหารสําหรับผูป ว ย
2. ประยุกตวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชในงานโภชนาการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู พีชผักสมุนไพร การจัดอาหารในสถานพยาบาล
ความเชื่อและลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของผูปวย
2201 – 2610

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานของรางกาย
2. เห็นความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกายและการสงเสริมสุขภาพ
3. พัฒนาทักษะการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตความรูในการดูแลสุขภาพ
2. เปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายและสงเสริมสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ สุขภาพ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

111
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย การออกกําลังกายและ
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ
และอุณหภูมิ การฝกกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลและศูนยสุขภาพ
2201 – 2304

การจัดเก็บเอกสาร

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ งานจัดเก็บเอกสาร
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกระบบการจัดเก็บเอกสาร
2. เก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในการเก็บเอกสาร คุณสมบั ติผูจั ดเก็ บ วัสดุ อุปกรณก ารจั ด
ดัชนี ระบบการจัดเก็บ การจําแนกเอกสาร การยืม การคน การโอน
2201 – 2305

งานสารบรรณ

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกระเบียนงานสารบรรณ
2. ปฏิบตั งิ านสารบรรณ

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ – สงเอกสาร การลงทะเบียน การแยกประเภท
การสรุ ป ขอมู ล การร างจดหมาย รูป แบบการพิ ม พ การจัดเก็บ การใหบ ริ ก ารข อมู ล กฎ ระเบีย บ
ขอบังคับ เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการขอมูลขาวสาร
2201 – 2306

การใชเครื่องใชสํานักงาน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องใชสํานักงาน การฝกปฏิบัติใชเครื่องใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
2201 – 2818

ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในงานสถานพยาบาล
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
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มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและบริการอื่น ๆ ของสถานพยาบาล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช คํ า ศั พ ท เ ทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นงานบริ ก ารธุ ร กิ จ สถานพยาบาล
การทักทายตอนรับ การสอบถามประวัติ การบันทึกขอมูล การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา
การใหบริการและการใหขอมูลอื่น ๆ ในสถานพยาบาล
2201 – 2826

สนทนาภาษาอังกฤษในธุรกิจสถานพยาบาล

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาในการปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณของงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. ใหขอมูลตาง ๆ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติสนทนา การตอนรับ การสอบถามขอมูล การใหขอมูล การใหคําแนะนํา การนัดหมาย
การยกเลิกการนัดหมาย การพูดโทรศัพท การรายงานขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน
ในงานธุรกิจสถานพยาบาล

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานการประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการประชาสัมพันธ
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2201 - 2701

หลักการประชาสัมพันธ

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ทราบถึงหลักการและลักษณะงานประชาสัมพันธ
2. เขาใจตอบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธ
3. ทราบถึงความหมายของประชามติและความสําคัญของประชามติ
4. สามารถประกอบอาชีพดานการประชาสัมพันธ
5. เห็นคุณคาของการประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดกลุมเปาหมายการประชาสัมพันธ
2. บอกขั้นตอนงานประชาสัมพันธ
3. จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
4. ใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ ประวั ติ แ ละ
วิ วั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ ประชามติ กลุ ม เป า หมายของการประชาสั ม พั น ธ ขั้ น ตอนในการ
ประชาสัมพันธ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการ
ประชาสัมพันธ
2201 - 2702

ความรูพื้นฐานทางสื่อมวลชน

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนแขนงตางๆ
2. สามารถติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ตระหนักถึงคุณคาประโยชนสูงสุดของสื่อมวลชนตองานประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดประเภทของสือ่ มวลชนแขนงตาง ๆ
2. ระบุบทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชน
3. เขียนรูปแบบการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของสื่อมวลชนแขนงตางๆ บทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชน
รูปแบบของการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน ขอดีและขอเสียของการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน
แตละแขนง
2201 - 2703

มนุษยสัมพันธ

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในการสรางมนุษยสัมพันธ
2. สามารถปรับตนเองในการทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การใหบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะของโครงสรางทฤษฎีบุคลิกภาพ
2. บอกวิธีปฏิบัติการปรับปรุงบุคลิกภาพ
3. ระบุเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การสํ า รวจตน การปรั บ ปรุ ง
บุคลิกภาพ ศิลปการสรางมนุษยสมั พันธ ศิลปะทําใหผอู น่ื ชืน่ ชอบ - การสรางมนุษยสมั พันธในองคการ
2201 - 2704

การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักการพูด เพื่องานประชาสัมพันธ
2. สามารถพูด เพื่องานประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ ได
3. มีมารยาทในการพูด
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการพูดที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ
2. วิเคราะหผูฟงเพื่อการพูดที่เหมาะสม
3. พูดเพื่อกาประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการประชาสัมพันธ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บหลักการพูด การวิ เ คราะห ผู ฟ ง การเตรี ยมคํา พู ด การฝ ก พู ด ในงาน
ประชาสัมพันธ มารยาทในการพูด การประเมินผลการพูด
2201 - 2705

จิตวิทยาทั่วไป

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา
2. สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข
3. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา
2. ตัดสินใจในการแกปญ
 หาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ใชจิตวิทยาในการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ยวกับประวัติและความเปนมาของวิชาจิ ตวิทยา การรับรู การเรี ยนรู การจํ า
การคิด และการตัดสินใจของมนุษย ตลอดจนแรงผลักดันทางดานพฤติกรรมของมนุษย
2201 - 2706

การอานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการอาน
2. สามารถอานใหถูกตองมีประสิทธิภาพ
3. เห็นคุณคาตามลําดับของการอาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกวิธีปฏิบัติหลักการอานเพื่องานประชาสัมพันธ
2. จัดประเภทของการอาน
3. ฝกวิธีการอานอยางถูกวิธี
4. สรุปใจความสําคัญของการอาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การอ า น ประเภทของการอ า น วิ ธี ฝ ก อ า นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การสรุปใจความสําคัญ
2201 - 2707

การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. ความรูและความเขาใจในหลักการถายภาพเพื่อประชาสัมพันธเบื้องตน
2. สามารถดําเนินงานการถายภาพไดครบกระบวนการ และนําไปปฏิบัติงานได
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการถายภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกลักษณะสวนประกอบของกลองถายภาพ
2. ระบุวธิ ีการใชกลองถายภาพ
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณถายภาพ
4. ลําดับขบวนการผลิตภาพถาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการถายภาพ สวนประกอบของ กลองถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพ
เครือ่ งมือและอุปกรณในการถายภาพ กระบวนการผลิตภาพถาย ศิลปการถายภาพเบือ้ งตน
2201 - 2708

การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักการเขียน
2. มีทักษะในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
3. มีมารยาทและความรับผิดชอบในการเขียน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
2. จัดประเภทและรูปแบบของการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ
3. เขียนขาว บทความ สารคดี เพื่องานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการประชาสัมพันธ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

119
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกับหลักการเขียน ประเภทของการเขียน รูปแบบของการเขียน การเขียนขาว
การเขียนบทความ การเขียนสารคดี
2201 - 2709

กิจกรรมเพือ่ การประชาสัมพันธ

3 (5)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในหลักการจัดทํากิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ
2. สามารถจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ
3. คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการนําเสนอ
มาตรฐานวิชาชีพ
1. บอกหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกาประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับความหมาย ความจําเปน ประโยชนและความเหมาะสมของกิจกรรม
ประเภทตางๆ ในการประชาสัมพันธ
2201 – 2710 การเขียนขาวเบือ้ งตน
3 (5)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจ หลักการเขียนขาวเบือ้ งตน
2. สามารถปฏิบัติงานดานการเขียนขาวได
3. มีคณ
ุ ธรรมในการนําเสนอขาว
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกองคประกอบของประเภทขาวสาร
2. จัดลําดับความสําคัญของขาว
3. ฝกเขียนขาวประเภทตาง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญรูปแบบขาวและองคประกอบของขาวประเภท
ตางๆ ของขาว การจัดความสําคัญของขาว หักการเขียนขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวประเภทตางๆ
2201 – 2711

การใชโปรแกรมเพือ่ นําเสนอ

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลเพือ่ การประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกบทบาทของการนําเสนอขอมูล
2. นําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบ
งานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูล
2201 – 2712 การจัดแถลงขาว
3 (3)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการแถลงขาว
2. มีความสามารถในการจัดแถลงขาว
3. เห็นคุณคาและประโยชนในการแถลงขาว
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักการแถลงขาว
2. จัดแถลงขาว
3. ติดตามผลการแถลงขาว

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการประชาสัมพันธ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแถลงขาว รูปแบบ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ บุคลากร สถานที่
ในการแถลงขาว
2201 – 2713

กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ

2 (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ
2. สามารถปฏิบัติดานการประชาสัมพันธที่ถูกตองตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ตระหนักถึงการนํากฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกหลักกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญญั ติ ก ารพิ ม พ พระราชบั ญญั ติ เกี่ ย วกั บ วิ ท ยุ ข อ ระเบี ย บ กฎหมาย
ข อบั งคั บ คํ าสั่ ง ระเบี ยบจรรยาบรรณแห งวิ ชาชี พ ที่เกี่ยวของกับการสงสารมวลชน การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
2201 – 2714

โสตทัศนูปกรณ

3 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ ในภาพกลไกของเครื่องโสตทัศนูปกรณ
2. มีทักษะในการใชโสตทัศนูปกรณ
3. เห็นคุณคาและความจําเปนของสื่อโสตทัศนูปกรณ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ
2. ใชโสตทัศนูปกรณ
3. บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ วิธใี ชเครือ่ งทีจ่ าํ เปน การเก็บบํารุงรักษาและใหคงคุณภาพ
2201 – 2821

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน ที่ใชในงานประชาสัมพันธ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. นําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ
2. อานและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบปลิว แผนพับ ปายประกาศ คําเตือน เอกสารแนะนํา การอาน
และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานการประชาสัมพันธ
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานภาษาตางประเทศ
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2201 – 2801

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทสํานวนที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน
2. มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน
3. มีเจตคติที่ดีในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเบือ้ งตนทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลสวนตัวและขอมูลทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอมูลสวนตัว
ครอบครัว สถานที่ทองเที่ยว การทํางาน การใหคําแนะนํา การกลาวคําขอโทษ ขอบคุณ การกลาวลา
การพูดโทรศัพท การขอขอมูล และการใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ
2201 – 2802 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวนที่ใชในการสื่อสารตามสถานที่ตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณทางธุรกิจ
2. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ติดตอธุรกิจทางโทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติสนทนาเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ภายในสํานักงานการนําเสนอขอมูลดวยภาพ กราฟ
แผนภูมิ การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใหการบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความ
คิดเห็น การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การโตตอบทางไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (E- mail)
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานภาษาตางประเทศ
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2201 – 2803 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาที่ใชในงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชภาษอังกฤษในงานสํานักงาน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสํานักงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
2. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท
3. เขียนบันทึกขอความประกาศภายในสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ฝก ปฏิ บัติเกี่ยวกั บ การต อนรั บ ลู กค า การให ข อมูลเกี่ ยวกั บสินค า บริ ก าร งานที่ ป ฏิบั ติแ ละ
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน การนัดหมาย การพูดโตตอบ การฝากและการรับขอความทางโทรศัพท
การเขียนประกาศ และการบันทึกขอมูลสั้น ๆ ที่ใชในงานธุรกิจ
2201 – 2804 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ
2. มีทักษะในการเขียนจดหมายธุรกิจ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในการเขียนทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายรูปแบบและประเภทจดหมายธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนโตตอบจดหมายภาษาอังกฤษ ฝกปฏิบัติการเขียนจดหมายธุรกิจ
เชน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายสั่งจาย จดหมายตอวา จดหมายขอบคุณและขอโทษ
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2201 – 2805

การอานเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจหลักการ และเทคนิควิธีการอานเอกสารทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการอานเอกสารทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการอานเอกสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและจับใจความสําคัญของเอกสารทางธุรกิจ
2. สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจที่อาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาหลั กการและเทคนิ ค การอ า น คํา ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งประโยคในทางธุ ร กิ จ
ฝกปฏิบัติการอาน ตีความ ประโยคขอความและเรื่องราวทางธุรกิจ จับใจความสําคัญ สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า นโดยการเขียนและการพูด
2201 – 2806

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในการนําเสนอ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูล
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
2. ตอบคําถามที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และรูปประโยคที่ใชในการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล
จากภาพ กราฟ แผนภูมิ การนําเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ เชน ประกาศ แผนพับ การจัดปายนิทรรศการ
การตอบขอซักถาม การอธิบายขยายความ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานภาษาตางประเทศ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

127
2201 – 2807

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูคําศัพท สํานวนที่ใชในการสมัครงาน
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน
2. เขียนจดหมายหรือกรอกแบบฟอรมสมัครงาน
3. โตตอบการสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และรูปประโยคที่ใชในการสมัครงาน ฝกปฏิบัติการสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การกรอกใบสมัคร
งาน การสัมภาษณงาน
2201 – 2808

ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนทีใ่ ชในเครือขายอินเทอรเน็ต
2. มีทักษะการอานขอมูลจากเว็บไซด (Website) ภาษาอังกฤษ
3. เห็นคุณคาของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปขอมูลจากเว็บไซด
2. เขียนและสงขอความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ภาษาที่มักปรากฎในเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Network) ฝก
ปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด (Website) การอานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคน การเขียน
และ สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2809

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาธุรกิจเบื้องตน
2. มีทักษะในการสนทนา โตตอบทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ
2. ขอและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติสนทนาตามสถานการณตาง ๆ
ทางธุรกิจ เชน การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ บุคคล สถานที่ สินคา และบริการ
2201 – 2810 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (4)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. ติดตอธุรกิจทางโทรศัพท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติสนทนาในสถานการณตาง ๆ
ทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสิ นคา การตอรองราคา การใหบริการดา นขอมูล การนัดหมาย การให
คําแนะนําสินคาและบริการ การซื้อขายและติดตอธุรกิจทางโทรศัพท

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2811

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจศัพท สํานวนที่ใชในงานทองเที่ยว
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ฝ ก ปฏิ บั ติก ารให ข อมู ล เกี่ ย วกั บ แหล ง ท องเที่ ย ว ศิ ล ปวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ของที่ ร ะลึ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ พื้ น เมื อ ง อาหารและที่ พั ก การให ข อ เสนอแนะด า นบริ ก ารการท อ งเที่ ย ว
จัดกําหนดการเดินทาง แผนพับ และเอกสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ
2201 – 2812

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนทีใ่ ชในงานโรงแรม
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก และบริการตาง ๆ ของโรงแรม
2. กรอกแบบฟอรมทีเ่ กีย่ วของกับงานโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการตอนรับแขกที่มาพักในโรงแรม การใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก การสํารองหองพัก
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการบริการอื่น ๆ ของโรงแรม การติดตอทางโทรศัพท การกรอก
แบบฟอรมทีใ่ ชในงานโรงแรม

หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2813

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานมัคคุเทศก
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว การเดินทางและที่พัก
2. สนทนาในสถานการณงานมัคคุเทศก
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบั ติการตอนรับนั กทองเที่ยว การให ขอมูลเกี่ยวกับกําหนดการเดินทาง อาหาร ที่พั ก
แหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่ซื้อของที่ระลึก การแลกเปลี่ยนเงินตรา
การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว และการกรอกแบบฟอรมที่ใชในการเดินทางและที่พัก
2201 – 2814

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชสําหรับพนักงานขาย
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
2. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การตอรองราคา การแนะนํา
และสาธิตการใชสินคา การรับคืนและเปลี่ยนสินคา การกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2815

ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนทีใ่ ชในงานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. สาธิตขัน้ ตอนการปรุงอาหารหรือการผสมเครือ่ งดืม่
คําอธิบายรายวิชา
ฝก ปฏิบั ติ การใช คํ า ศัพ ท สํ านวนในการบริก ารอาหารและเครื่ องดื่ม การจั ด เลี้ย ง การบอก
ขั้นตอนการปรุงอาหารและการผสมเครื่องดื่ม อุปกรณที่ใชบนโตะอาหาร การตอนรับลูกคา การเขียน
รายการอาหาร การสั่งอาหาร การใหบริการ และใหขอมูลอื่น ๆ ในรานอาหาร
2201 – 2816

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานเลขานุการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปสาระสําคัญจากสื่อประเภทตาง ๆ
2. เขียนบันทึกและโตตอบจดหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการใชสํานวนที่ใชในสํานักงาน การใหขอมูลจากสัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ ตาราง
การปฏิบัติตามคําแนะนําและคูมือเกี่ยวกับอุปกรณเทคโนโลยีสํานักงาน บันทึกคําชี้แจง คําสั่ง โตตอบ
จดหมายทางธุรกิจ จับใจความสําคัญจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเรื่องที่ฟง

หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2817

สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณการปฏิบัติงานเลขานุการ
2. ใหบริการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบตั กิ ารการตอนรับลูกคา การใหขอมูลของบริษัท การนัดหมาย การยกเลิกการนัดหมาย
การพูดโทรศัพท การรายงานขอมูลขาวสาร การติดตอสือ่ สารกับผูร ว มงาน
2201 – 2818 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
2 (3)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานสถานพยาบาล
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล
มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและบริการอื่น ๆ ของสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล การทักทาย
ตอนรับ การสอบถามประวัติ การบันทึกขอมูล การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา การใหบริการ
และการใหขอมูลอื่น ๆ ในสถานพยาบาล

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2819

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษ
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนเอกสารทางธุรกิจ
2. กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ
3. เขียนและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E – mail)
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสารทางธุรกิจ เชน บันทึกขอความ (Memos) ขอความทางโทรสาร
ขอความทางโทรศัพท กําหนดการ ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส และการกรอกแบบฟอรมเอกสาร
2201 – 2820

การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิควิธีการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2. มีทกั ษะในการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
3. เห็นความสําคัญของการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2. ตอบคําถามและแสดงความคิดจากเรื่องที่อาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติก ารอ า นเพื่ อ ความเข า ใจ จั บประเด็ นสําคั ญ การตี ค วาม การวิ เคราะห
การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ การตอบคําถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า น
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2201 – 2821 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน ที่ใชในงานประชาสัมพันธ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. นําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธโดยใชสื่อประเภทตาง ๆ
2. อานและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเขียน เพื่อการ
ประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบปลิว แผนพับ ปายประกาศ คําเตือน เอกสารแนะนํา การอาน
และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ
2201 – 2822

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 1

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจศัพทสํานวนที่ใชในการจัดทําโครงงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการนําเสนอโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในการทําโครงงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
2. นําเสนอผลงานโครงงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทสํานวนที่ใชในการจัดทําโครงงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในการทํา
โครงงานธุรกิจเบือ้ งตน การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ การเขียนรายงานและนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานภาษาตางประเทศ

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

135
2201 – 2823

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 2

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการทําโครงงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ จัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ จัดทําโครงงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจในงานอาชีพ
2. นําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการค นคว าขอมู ลและขั้นตอนในการจั ดทําโครงงานธุรกิจ ฝ ก ปฏิ บั ติก ารใช
ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ การวางแผนงาน การเขียนโครง
ราง (Outline) การจดบันทึกและรวบรวมขอมูล การนําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ
2201 – 2824

ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจศัพท สํานวนทีเ่ กีย่ วของกับเครือขายอินเทอรเน็ต
2. มีทกั ษะการสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต
3. เห็นคุณคาของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
มาตรฐานรายวิชา
1. อานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคนขอมูลทางเครือขายอินเทอรเน็ต
2. สนทนาภาษาอังกฤษทางอินเทอรเน็ต
3. โตตอบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส (E – mail)
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด การลงทะเบียนในเว็บไซด การสมัครสมาชิก การอาน
และบันทึกขอมูล การสนทนาทางอินเทอรเน็ต การโตตอบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส
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2201 – 2825

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพือ่ งานคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคําสั่งและปฏิบัติงานการใชโปรแกรมที่เปนภาษาอังกฤษ
2. โตตอบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิสก (E – mail)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาที่ใชกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาที่เกี่ยวของกับคําสั่ง โปรแกรม ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2201 – 2826

สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาในการปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณของงานธุรกิจสถานพยาบาล
2. ใหขอมูลตาง ๆ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติสนทนา การตอนรับ การสอบถามขอมูล การใหขอมูล การใหคําแนะนํา การนัดหมาย
การยกเลิกการนัดหมาย การพูดโทรศัพท การรายงานขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน
ในงานธุรกิจสถานพยาบาล

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2827

ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานบัญชี
2. มีทักษะการใชภาษาในงานบัญชี
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบัญชีและคอมพิวเตอร
2. สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและโตตอบไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (E – mail)
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติคําศัพท สํานวน ประโยคที่ใชในงานบัญชี การอานโฆษณารับสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นประวั ติ ส ว นตั ว การสั ม ภาษณ ง าน การใช ภ าษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และการโตตอบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส
2201 – 2831

ภาษาจีน 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณเบื้องตน ฝกปฏิบัติการออกเสียง การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และ
การบอกทิศทาง
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2201 – 2832

ภาษาจีน 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณที่ซับซอนขึ้น ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ เชน การเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล การใหคําแนะนํา และการใหขอมูล การอานและ
การเขียนประโยคและขอความ
2201 – 2833

ภาษาจีน 3

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การอานและเขียน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
3. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากเรือ่ งทีอ่ า น การเขียนขอความและเรือ่ งราว

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2834

ภาษาจีน 4

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณงานธุรกิจ
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขายและตอรองราคา การ
สอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัตสิ ว นตัว และการสัมภาษณงาน
2201 – 2836

ภาษาญี่ปุน 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณเบื้องตน ฝกปฏิบัติการออกเสียง สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการ
บอกทิศทาง
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2837

ภาษาญี่ปุน 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน ประโยค และไวยกรณ ที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ เชน การเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล การใหคําแนะนํา และการใหขอมูล
การอาน และการเขียนประโยคและขอความ
2201 – 2838

ภาษาญี่ปุน 3

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การอานและเขียน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
2. อานและสรุปใจความสําคัญของเรือ่ งทีอ่ า น
3. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากเรือ่ งทีอ่ า น การเขียนขอความและเรือ่ งราว

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2839

ภาษาญี่ปุน 4

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขายและตอรองราคา การ
สอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัตสิ ว นตัว และการสัมภาษณงาน
2201 – 2841

ภาษาฝรัง่ เศส 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณเบื้องตน ฝกปฏิบัติการออกเสียง การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการ
บอกทิศทาง
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2842

ภาษาฝรัง่ เศส 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวน ประโยค และไวยกรณ ที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ เชน การเชิญ การขออนุญาต การใหเหตุผล การใหคําแนะนํา และการใหขอมูล
การอานและการเขียนประโยคและขอความ
2201 – 2843

ภาษาฝรัง่ เศส 3

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การอานและเขียน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
3. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากเรือ่ งทีอ่ า น การเขียนขอความและเรือ่ งราว

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2844

ภาษาฝรัง่ เศส 4

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขายและตอรองราคา การ
สอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัตสิ ว นตัว และการสัมภาษณงาน
2201 – 2846

ภาษาเยอรมัน 1

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคาการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณเบื้องตน ฝกปฏิบัติการออกเสียง การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การแนะนําตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการ
บอกทิศทาง
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2847

ภาษาเยอรมัน 2

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณเบื้องตน ฝกปฏิบัติการออกเสียง การสนทนาใน
ชีวิตประจํ า วั น เชน การเชิ ญ การขออนุญาต การให เหตุ ผล การให คํ าแนะนํ า และการให ข อ มู ล
การอานและการเขียนประโยคและขอความ
2201 – 2848

ภาษาเยอรมัน 3

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน
2. มีทักษะในการอานและเขียน
3. มีเจตคติทด่ี ตี อ การอานและเขียน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
3. เขียนประโยคและขอความ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยกรณในระดับที่สูงขึ้น ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก การแสดงความคิดเห็น การสรุปความจากเรือ่ งทีอ่ า น การเขียนขอความและเรือ่ งราว

คําอธิบายรายวิชา
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2201 – 2849

ภาษาเยอรมัน 4

3 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ การตอนรับลูกคา การซื้อขายและตอรองราคา การ
สอบถาม และใหขอมูลสินคาและบริการ การสนทนาทางโทรศัพท การอานเอกสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน ประวัตสิ ว นตัว และการสัมภาษณงาน

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา
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2201 – 2901

การใชเครื่องใชสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูในการใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
2. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องใชสํานักงาน
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. ฝกใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานไดอยางถูกตอง และปลอดภัย
2. ดูแลตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การใช เ ครื่ องใช สํ า นั ก งานที่ จํ า เป น ในสํ า นั ก งาน เครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท
เครือ่ งโทรสาร เครื่องพิมพดีดไฟฟา เครื่องคํานวณเลข เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล เครื่องเรียงกระดาษเพื่อ
เขาเลม ฯลฯ และการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานอยางถูกวิธี
2201- 2902

อักษรเบรลลขน้ั พืน้ ฐาน

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูใ นเรือ่ งประวัติ และทีม่ าของอักษรเบรลล
2. บอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลล
3. ลบและแกคําผิด
4. เขียนและอานอักษรเบรลล
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียน อาน ลบ แกไขคําผิดอักษรเบรลล
2. มีทักษะในการบอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลล ทั้งการสะกดและผสมคํา
3. ประยุกตใชอุปกรณในการเขียนอักษรเบรลล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ย วกับ การเขีย นและอา นอักษรเบรลล ขั้นพื้นฐาน วิธี การลบและแก คําผิ ด
สามารถอานและเขียนโคตยออักษรเบรลล บอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลลไดทั้งในระหวางการเขียน
และอาน รวมถึงการสะกดและผสมคํา
หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 - 2903

การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไมเทาขาวนําทางแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการใชไมเทาขาว
3. สามารถใชไมเทาขาวเดินทางไดอยางปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชไมเทาขาวในการนําทางไปในที่ตาง ๆ ไดอยางปลอดภัยและถูกวิธี
2. มีทักษะในการใชไมเทาขาวในทุกสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชไมเทาขาวนําทางแบบตาง ๆ การเดินดวยตนเอง โดยใชไมเทา
ขาวนําทางตามเสนทางทุกเสนทางอยางปลอดภัย ( เชน ทางลาดเอียง ทางเรียบ ขึ้นลงบันได การใช
ลิฟท ขึ้น-ลงรถประจําทาง ฯลฯ )
2201 - 2904

คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา 1

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจการใช เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร พ กพาสํ า หรั บ ผู พิ ก ารทางสายตา (Aria)
เบือ้ งตน
2. มีทักษะในการใชและการบํารุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา
(Aria)
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการใชและประโยชนของเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา
2. พิมพเอกสารจัดรูปแบบเอกสารและพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ
3. ใชคอมพิวเตอรพกพาในรูปแบบตาง ๆ ไดถกู ตอง
4. ดูแลและบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอ พวง

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา

สาขาวิชาพาณิชยกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การใช เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร พ กพาสํ า หรั บ ผู พิ ก ารทางสายตา (Aria)
พัฒนาทักษะในการใช การพิ มพ และวิ ธีการบํา รุงรัก ษาเครื่องคอมพิวเตอร พกพาสําหรับผู พิการทาง
สายตา (Aria)
2201 – 2905

คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา 2

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจ และประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตากับ
เครือ่ งใชสาํ นักงานอืน่ ๆ
2. มีทักษะในการใชและการบํารุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา
(Aria)
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคอมพิวเตอรพกพารวมกับคอมพิวเตอร (PC)
2. ใชคอมพิวเตอรพกพารวมกับอุปกรณสังเคราะหเสียงและแกไขปญหาเบื้องตน
3. บันทึกหมายเลขโทรศัพท คนหาหมายเลขโทรศัพท บันทึกการนัดหมาย ตรวจสอบ
วัน เดือน ป
4. จัดการไฟลเอกสาร
5. ดูแลและบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอ พวง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria)
การประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria) กับเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ
และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria)
2201– 2906

สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสําหรับผูพิการทางสายตา

2 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. พูดและออกเสียงภาษาอังกฤษ
2. สนทนาและโตตอบในสถานะการณตาง ๆ
3. สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพ

หลักสูตร ปวช. 2545
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มาตรฐานรายวิชา
1. พูด และออกเสียงสนทนา โตตอบภาษาอังกฤษ
2. สนทนาและโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณตาง ๆ การแนะนํา การทักทาย การตอบรับ
การปฏิเสธ การถามทิศทาง การซื้อสินคา และการรับโทรศัพท
2201 – 2907

การเตรียมความพรอมสูอาชีพ สําหรับผูพิการทางสายตา

จุดประสงครายวิชา
1.
2.
3.

2 (4)

เพือ่ ให
มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเขาสูอาชีพ
สามารถพัฒนาความพรอมดานรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา และทักษะ
มีบุคลิกภาพ กิรยิ ามารยาท ใหเหมาะสมกับงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. พัฒนาความพรอมทุกดานของรางกาย
2. มีบุคลิกภาพและความพรอมทุกดานเหมาะสมกับอาชีพ
3. ใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความพรอมของตนเอง ทั้งทางรางกาย
จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา และทั ก ษะในงานอาชี พ ศึ ก ษาหลั ก จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน และหลั ก พฤติ ก รรมศาสตร
การอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ศิลปการแตงกาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ และกิริยามารยาท เพื่อเขาสูงาน
อาชีพ
2201 – 2908

การใชอนิ เทอรเน็ตสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเ กีย่ วกับการใชอนิ เทอรเน็ต
2. ติดตัง้ คากอนใชอนิ เทอรเน็ต
3. คนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต
4. รับ-สง จดหมายอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ต
5. เขียนเว็บเพจขัน้ พืน้ ฐาน
คําอธิบายรายวิชา

สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา
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มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายระบบ Network แตละชนิด
2. ติดตัง้ อินเทอรเน็ตใหพรอมใช
3. คนหาขอมูล การสมัครสมาชิกตาง ๆ การรับ-สงขอมูลบนอินเทอรเน็ต
4. Upload และ Download ขอมูลและโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
5. เขียนโฮมเพจขัน้ พืน้ ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ ต การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ ตได รวมถึงการ
สมัครเปนสมาชิกของฟรีอีเมล และรับ-สง จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการเขียนโฮมเพจขัน้ พืน้ ฐานได
2201 - 2909

โปรแกรมตารางงานสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับขอมูลประเภทตาง ๆ
2. ปอนขอมูลประเภทตาง ๆ จัดรูปแบบขอความ และพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
3. คํานวณโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร และสูตรฟงกชัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายประเภทของขอมูล การพิมพขอมูล และแกไขขอมูลแตละประเภท
2. จัดรูปแบบขอมูลแตละประเภท และพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
3. คํานวณโดยใชสัญลักษณคณิตศาสตร และสูตรฟงกชัน
4. สรางแผนภูมชิ นิดตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภทของข อ มู ล การป อ น การจั ด รู ป แบบข อ ความ การพิ ม พ
ขอความออกทางเครื่องพิมพ การคํานวณ โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร คือ บวก ลบ คูณ และหาร
คํานวณโดยใชสูตรและฟงกชัน และนําขอมูลมาสรางแผนภูมิเพื่อสะดวกในการตีความ

หลักสูตร ปวช. 2545
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2201 – 2910

ศิลปการพูดสําหรับผูพิการทางสายตา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ
3. สนทนากับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. มีเทคนิคในการพูดการสนทนาดานตาง ๆ
2. มีบุคลิกภาพที่ดีและสนทนากับบุคคลอื่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพู ด และวิ ธี ก ารพู ด การสั ม ภาษณ การกล า วสุ น ทรพจน
การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกร การพูด ประชาสัมพันธ และ
การพูดในโอกาสตาง ๆ
2201 – 2911

ความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับผูพิการทางสายตา

2 (4)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เปด – ปดเครื่องไดอยางถูกวิธี
2. รูว ธิ กี ารบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร
3. จัดการกับแผนดิสกเก็ต แผนซีดี
4. ติดตัง้ โปรแกรมสังเคราะหเสียงและโปรแกรมอืน่ ๆ
5. จัดการกับไฟลและโฟลเดอร
6. ปรับคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตัง้ โปรแกรมสําหรับผูพ กิ ารทางสายตาและโปรแกรมอืน่ ๆ
2. จัดการไฟลและโฟลเดอร
3. ตัง้ คาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปด – ปดเครื่อง การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร การจัดการกับ
แผนดิสกเก็ต แผนซีดี ติดตัง้ โปรแกรมสังเคราะหเสียงและโปรแกรมอื่น ๆ จัดการกับไฟลและโฟลเดอร
และปรับคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง
2201 – 2912

นวดแผนไทยขัน้ พืน้ ฐาน

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจในการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาทักษะในการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
3. นําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาทักษะการนวดแผนไทยไดอยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ย วกั บ ความรู พื้น ฐานและขอควรระวัง ในการนวด เทคนิคการคลายเส น
การแกจุดที่มีผลตอระบบตางๆ ของรางกายการดัด การยืด เพื่อความผอนคลาย
2201 – 2913

ดนตรีสากลและการขับรอง

2 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับเครือ่ งดนตรีสากล
2. มีทกั ษะในการใชเครือ่ งดนตรี ตามโนตสากล
3. สามารถบรรเลงไดตามโนตทีก่ าํ หนด
4. สามารถปฏิบัติตามเทคนิคตาง ๆ ของเครือ่ งดนตรี
5. มีสุนทรีภาพในการเลนและฟงดนตรี
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายประเภทของดนตรีสากล
2. พัฒนาทักษะในการใชโนตสากล
3. พัฒนาทักษะเครือ่ งดนตรีสากลและบรรเลงตามโนตสากล
หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรี สวนประกอบ วิธีการบํารุงรักษา ลักษณะทาทางในการ
ปฏิบัติ จังหวะ ระดับเสียง บันไดเสียง ขึ้นคูเสียง คอรด คําศัพททางดนตรี เครื่องดนตรี เครื่องหมาย
ทางดนตรี การตัง้ เสียงเครือ่ ง การฝกปฏิบัติ ฝกรองเพลง และเทคนิคการเลน
2201 – 2914

โหราศาสตร

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูพ น้ื ฐานทางดานโหราศาสตร
2. ทํานายดวงบุคคลตามวิธีการทางโหราศาตร
3. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความรูพ น้ื ฐานทางดานโหราศาสตร
2. อธิบายหลักและวิธีการคิดคํานวณดวงชะตา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณ ตามวันเดือน ป เกิดของเจาของดวงอันไดแก เรื่องทิศ
และลักษณะของดวง ซึ่งจะเปนไปตามวัน เดือน ปเกิด สวนประกอบของดวง บริวาร อายุ เดช ศรี
ศุ ภ กร รม วาสนา ทาน ดวงภพ ดวงชาติ และฝ ก ปฏิ บั ติ ค วบคู กั น ไป โดยนํ า เรื่ อ งทิ ศ และ
สวนประกอบของดวงมารวมกัน แลวคํานวณหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงนั้น ๆ หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตอดีต
2201 – 2915

นวดแผนไทยขัน้ สูง และนวดฝาเทา

3 (6)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูด า นการนวดแผนไทย
2. สามารถนวดแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีจรรณยาบรรณในอาชีพนวดแผนไทยและนวดฝาเทา
4. ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา

สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพ กิ ารทางสายตา
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มาตรฐานรายวิชา
1. นวดแผนไทยขั้นสูงและนวดฝาเทาถูกตองตามวิธีการ
2. ทักษะในการคลายเสน การแกจุดที่ผลกระทบตอระบบตาง ๆ ของรางกาย
3. ทักษะในการนวดฝาเทา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนวดแผนไทยขั้นสูง การคลายเสน การแกจุดที่มีผลกระทบตอ
ระบบตาง ๆ ของรางกาย การดัด การยืด เพื่อความผอนคลาย และการดูแลรักษาสุขภาพของตน
2201 - 1020

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

2 (3)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจในความหมาย ที่มา ประวัติและประเภทของกฏหมายไทย
2. มีความเขาใจขอบเขตของการใชกฎหมายไทย
3. เห็นความสําคัญของกฎหมายไทย รูจักฝกตนเองใหอยูในกรอบบัญญัติของกฎหมายเพื่อให
เปนพลเมืองดีของชาติ
4. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ย วกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและในงานอาชี พ
ธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญของกฎหมายไทย
2. เขาใจขั้นตอนและขอบเขตของการใชกฎหมายไทย
3. นํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ไปใช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และ
ชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวัติความเปนมาของกฎหมาย
ไทย ขอบเขตของการใชกฎหมาย วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการใชกฎหมาย ผูใชกฎหมาย กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและกฎหมายสวนทองถิ่น
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะบุคคลทรัพย นิตกิ รรม หนีแ้ ละสัญญา

หลักสูตร ปวช. 2545
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรม
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2002 – 0001

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

- (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับระเบียบวินัย ระบบหมู การเปนผูนํา ผูตาม การ
ทํางานเปนหมูคณะ
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและวินัยใหเกิดในตนเอง โดยสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เปนผูม รี ะเบียบวินยั
2. มีความเปนผูน าํ ผูต าม
3. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนหมูคณะได
4. เปนผูม คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือวิสามัญ ระเบียบแถว ทักษะที่เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ
2002 – 0002

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

- (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับความคิด วิเคราะหวางแผนปฏิบัติและประเมินผล
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะชน
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถคิดวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลการทํางานได
2. เปนผูบ าํ เพ็ญประโยชนตอ สาธารณะ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโครงการและปฏิบัติตามโครงการ ตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญและ
เลือกวิชาพิเศษของลูกเสือวิสามัญปฏิบัติอีกอยางนอย 2 เรือ่ ง

หลักสูตร ปวช. 2545
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2002 – 0003 – 0006

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 – 4

- (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
รูจักชวยเหลือสังคม
2. มีบุคลิกภาพที่ดี เขารวมกิจกรรมกับผูอื่นไดอยางดี รูจักหารายได การออมทรัพย มีความ
เปนผูนําและผูตาม มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ
3. สามารถจั ดกิจกรรมในวั นสําคั ญ กิ จกรรมแนะแนวการเรี ย น การประกอบอาชีพ การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และเขารวมกิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศได
เปนอยางดี
มาตรฐานรายวิชา
1. เปนผูม คี วามจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. เปนผูปฏิบัติตนชวยเหลือสังคม
3. เปนผูสามารถหารายได ออมทรัพย
4. มีความเปนผูนําและผูตาม
5. ทํางานรวมกับผูอ น่ื ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายใตกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามแนวทางองค ก ารวิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา โดยสามารถจั ด ได
ยืดหยุนในรายวิชาองคการวิชาชีพ 1 – 4 ทั้ง 4 รายวิชาตามสภาพ แนวทางการจัดเงื่อนไขและความ
เหมาะสมของแตละสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา
2002 – 0007 – 0012

(กิจกรรมอืน่ ๆ ทีส่ ถานศึกษา / สถานประกอบการจัด)

- (2)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา
2. เกิดความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. เกิ ด บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทั้ ง ในการประกอบอาชี พ และการดํ า รงชี วิ ต
ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เปนผูม คี วามรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
2. เปนผูม คี วามจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. เปนผูม คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดํารงชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา

หลักสูตร ปวช. 2545
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หมวดวิชาสามัญ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)

ก-1

หมวดวิชาสามัญ
1. วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)
1.1 กลุม วิชาภาษา (ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต)
วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอืน่ อีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
2000-1101
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2 (2)
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
2 (2)
2000-1103
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3
2 (2)
2000-1104
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2)
2000-1105
โครงงานภาษาไทย
2 (2)
2000-1106
ศิลปะการพูด
2 (2)
วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
2000-1201
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
2 (2)
2000-1202
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
2 (2)
1.2 กลุม วิชาสังคมศึกษา (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอืน่ อีกไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
2000-1301
วิถธี รรมวิถไี ทย
2 (2)
2000-1302
ภูมิเศรษฐศาสตร
2 (2)
2000-1303
การดํารงชาติไทย
2 (2)
2000-1304
โครงงานชุมชนสําคัญ
2 (2)
2000-1305
คติไทยศึกษา
2 (2)
2000-1306
ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต
2 (2)
2000-1307
เหตุการณปจ จุบัน
2 (2)
1.3 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต)
วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต)
2000-1401
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต)
2000-1501
คณิตศาสตรประยุกต 1

หมวดวิชาสามัญ

2 (3)
2 (2)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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1.4 กลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอ ยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุม สุขศึกษาอีก
ไมนอ ยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต
วิชาพลศึกษา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2000-1605
การออกกําลังกายเพือ่ เสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1606
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1607
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
วิชาสุขศึกษา
2000-1602
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวติ
2000-1608
พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวติ
2000-1609
สุขภาพกับการทํางาน
2000-1610
ความปลอดภัยในโรงงาน
2000-1611
ความปลอดภัยในงานเกษตร
วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา
2000-1603
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000-1604
การจัดระเบียบชีวติ เพือ่ ความสุข

1
1
1
1

(2)
(2)
(2)
(2)

1
1
1
1
1

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

2 (3)
2 (3)

2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอ ยกวา 8 - 10 หนวยกิต)
2.1 กลุม วิชาภาษา (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
2000-1220
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในงานอาชีพ
1 (2)
2000-1221
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
1 (2)
2000-1222
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
1 (2)
2000-1223
ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
1 (2)
2000-1224
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1 (2)
2000-1225
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
1 (2)
2000-1226
ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
1 (2)
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานคหกรรม
1 (2)
2000-1228
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
1 (2)
2000-1229
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง
1 (2)
2000-1230
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
1 (2)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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2000-1231
2000-1232
2000-1233
2000-1234
2000-1235
2000-1236
2000-1237
2000-1238
2000-1239
2000-1240
2000-1241
2000-1242
2000-1243
2000-1244
2000-1245
2000-1246
2000-1247
2000-1248
2000-1249
2000-1250
2000-1251
2000-1252
2000-1253
2000-1254
2000-1255
2000-1256
2000-1257

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
ภาษาอังกฤษปฏิบัตงิ านชาง
การเขียนจดหมายโตตอบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานพาณิชยศลิ ป
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจติ รศิลป
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ
การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครือ่ งประดับอัญมณี
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครือ่ งเคลือบดินเผา
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครือ่ งหนัง
ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
ภาษาจีนพืน้ ฐาน 2
ภาษาญีป่ นุ พืน้ ฐาน 1
ภาษาญีป่ นุ พืน้ ฐาน 2
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 1
ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 2

2.2 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
2000-1420
วิทยาศาสตรอตุ สาหกรรม
2000-1421
วิทยาศาสตรประยุกต
2000-1422
วิทยาศาสตรเกษตร
2000-1423
วิทยาศาสตรสง่ิ แวดลอม

หมวดวิชาสามัญ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

2
2
2
2

(3)
(3)
(3)
(3)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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2000-1424
2000-1425
2000-1426
2000-1427
2000-1428
2000-1429
2000-1430

โครงงานวิทยาศาสตร
ชีวเคมี
เคมีพน้ื ฐาน
ฟสกิ สพน้ื ฐาน 1
ฟสกิ สพน้ื ฐาน 2
ฟสกิ สพน้ื ฐาน 3
ชีววิทยาพืน้ ฐาน

วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 2 – 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
2000-1520
คณิตศาสตรประยุกต 2
2000-1521
คณิตศาสตรประยุกต 3
2000-1522
คณิตศาสตรประยุกต 4
2000-1523
คณิตศาสตรประยุกต 5
2000-1524
คณิตศาสตรประยุกต 6
2000-1525
คณิตศาสตรประยุกต 7
2000-1526
คณิตศาสตรประยุกต 8
2000-1527
คณิตศาสตรประยุกต 9

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)

4
2
2
2
2
2
2

(*)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2
2
2
2
2
2
2
2

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
2000-1101

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 1
2
(2)
(Thai for the Workplace 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปญญาทางภาษาไทย
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร
3. เพือ่ ใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมปิ ญ
 ญาทางภาษาไทยได
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การดู และการพูดได
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการสือ่ สารไดถกู ตองเหมาะสม และมีมารยาท
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ
และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การดู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารใน
รูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน
จดหมายที่จําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี
วรรณกรรมพืน้ บานทีส่ ง เสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช
2000-1102

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 2
2
(2)
(Thai for the Workplace 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับการเรียบเรียงถอยคําในการสือ่ สารไดถกู ตอง
2. เพือ่ ใหใชภาษาไทยเปนเครือ่ งมือในการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ
2. ใชวจิ ารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร
หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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3. ประเมินคุณคา วรรณคดี และวรรณกรรม ทีเ่ กีย่ วกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน
อาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝ กทั กษะ การใชป ระโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิ จารณ
ประเมินคาสิ่งที่ไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกที่จําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2000-1103

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ 3
2
(2)
(Thai for the Workplace 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยทีเ่ หมาะกับการ
สื่อสาร
2. เพือ่ ใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ
3. เพือ่ ใหอา งอิงขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถกู ตอง
4. เพือ่ ใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย วิธกี ารใชถอ ยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพยได
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถกู ตองตามความตองการ
3. เขียนแหลงทีม่ าของขอมูลและสารสนเทศทีน่ าํ มาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง
4. สรุปขอคิดทีไ่ ดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรมพืน้ บานทีส่ งเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย
และนําไปใชประโยชนได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ
วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูล
สารสนเทศ การพูดที่สรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคดี วรรณกรรม ที่เสริมสรางความรักชาติ ศาสน
กษัตริย
2000-1104

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
2
(2)
(Thai for Communication)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละทักษะการใชภาษาไทย ในการสือ่ สารถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล
และโอกาส
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2. เพือ่ ใหนาํ ความรูแ ละทักษะทางภาษาไทย
ไปใชสอ่ื สารในชีวติ ประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธิผ์ ล
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการสือ่ สารตามสถานการณไดตา ง ๆ ได
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห วิจารณ และประเมินคาของสิง่ ทีไ่ ดจากการฟง การดู การอานได
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขียนโนมนาวใจได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝ กทั กษะการใช วัจนภาษาและอวั จนะภาษาในการสื่ อสารอย า งถุ กต องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาสิ่งที่ไดจากการฟง การดู การอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ
2000-1105

โครงงานภาษาไทย
2
(2)
(Thai Project Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน
2. เพือ่ ใหจดั ทําโครงงานภาษาไทยได
3. เพือ่ สงเสริมใหมีนสิ ยั รักการอานและการสืบคน
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขัน้ ตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได
2. นําเสนอผลงานทีเ่ กิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได
3. นําสิง่ ทีไ่ ดรบั จากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวติ ได
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญ
 หาได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน วิธีการ
ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย
2000-1106

ศิลปะการพูด
(Speech Art)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจในหลักการพูด ศิลปะในการพูด
หมวดวิชาสามัญ

2

(2)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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2. เพือ่ ใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามทีต่ อ งการได
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเครือ่ งมือในการสือ่ สารไดสมั ฤทธิผ์ ล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร
พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ
ของสังคม และในงานอาชีพ
2000-1201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
2
(2)
(English for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
2. เพือ่ ใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบททีพ่ บ
3. เพือ่ ใชกลยุทธในการเรียนเพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ พูดและเขียนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพือ่ น
สถานศึกษา ฯลฯ
2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจาง และขอใหพดู ซ้าํ เลือกใชศพั ท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางทีเ่ หมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ
3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเรือ่ งทีฟ่ งและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานทีเ่ หมาะสมกับบริบท
4. บูรณาการการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั กิ ารฟง พูด อาน เขียน เรือ่ งราวเนือ้ หา สนทนาเรือ่ งเกีย่ วของกับชีวติ ประจําวัน การ
แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอ มูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบนั เสนอใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางสื่อสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
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การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนที่ ฯลฯ ถายโอนขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นและฟง เขาใจเกีย่ วกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษา
2000-1202

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
2
(2)
(English for Communication 2)
เรียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ตอเนือ่ งจากภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
2. เพือ่ ใชกลยุทธในการเรียนเพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางทีเ่ หมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ
2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา ขอและใหขอ มูล บรรยาย เปรียบเทียบ บรรยายเหตุการณ บุคคล
สิง่ ของ และสัญลักษณ ดวยประโยคหรือขอความสัน้ ๆ
3. ถาม-ตอบ เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูลโดยใชคาํ ถามประเภทตาง ๆ
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานทีเ่ หมาะสมกับบริบทเพือ่ ความเขาใจ
5. บูรณาการการเรียนรูใ นชัน้ เรียนกับการเรียนรูด ว ยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ
ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวติ ประจําวันและการทํางาน การบรรยายบุคคล สิง่ ของ สถานที่ สุขภาพ
การบอกทิศทาง อานสือ่ สิ่งพิมพ ขาว เรือ่ งทัว่ ไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ
ถายโอนขอมูลจากเรือ่ งที่อา น และฟง เขาใจเกีย่ วกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทอ่ี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษา
2000-1220

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในงานอาชีพ
1
(2)
(English for Communication in the Workplace)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจชือ่ อาชีพ ลักษณะงาน สถานทีท่ าํ งานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน
ภาษาที่ใชในที่ทํางาน
2. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูม อื และการ
ฟงคําแนะนําในการปฏิบตั งิ าน
หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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3. เพือ่ ใหรจู ดั วิธกี ารแสดงหาความรูโ ดยใชสอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูแ ละอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาเกีย่ วกับสถานการณตา ง ๆ ในทีท่ าํ งานบอกเลาเกีย่ วกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ
สถานทีท่ าํ งาน
2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ
3. ตีความและถายโอน สัญลักษณ เครือ่ งหมาย แผนภาพ แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค
4. อาน และ ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คูม อื คําแนะนํา อานโฆษณา ฉลาก ปายเตือน ปายประกาศทีพ่ บ
ในที่การทํางานตาง ๆ
5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ
6. เลือกใชสอ่ื และเทคโนโลยีตา ง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ
ความสนใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานที่ทํางาน การตอนรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศึกษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลยี จากศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1221

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
1
(2)
(English Conversation 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจภาษาทีใ่ ชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวติ ประจําวันและในงาน
อาชีพ
2. เพือ่ พัฒนาการใช สํานวนภาษาและทาทางในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับบุคคล
3. เพือ่ ใหมเี ขาใจดานวัฒนธรรม
ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นําไปใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ
4. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ นําไปใชในชีวิตประจํา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเรือ่ งในชีวติ ประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรือสถานการณ
จําลอง
2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเรือ่ งทีฟ่ ง และอาน
3. บรรยาย นําเสนอเรือ่ งราวทีส่ นใจ หรือเรือ่ งทางวิชาชีพทีเ่ หมาะสมกับระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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4. เปรียบเทียบการใชถอ ยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชสอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เรื่องราวเกี่ยวกับชิวตประจําวันและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจน้ําเสียง
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนข อ มู ล จากเรื่ อ งที่ อ า น และฟ ง วางแผนการเรี ย นโดยใช สื่ อ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู ใ นศู น ย ก ารเรี ย นรู ใ น
สถานศึกษา
2000-1222

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
1
(2)
(English Conversation 2)
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ พัฒนาทักษะการสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ ตอเนือ่ งจากการสนทนาภาษาอังกฤษ
2. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี อ การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจําวันและงานในอาชีพ
2. ใชภาษาและทาทางทีเ่ หมาะสมตามมารยาทสังคมเพือ่ ความเขาใจทีด่ ใี นการสือ่ สาร
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเรือ่ งทีฟ่ ง หรือ อาน
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนที่ โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความสัน้ ๆ
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชสอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวทั่วไป สนทนาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเรื่อง
เนื้อหาดานอาชีพ ตอเนื่องจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพื่อการทํางาน เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม
เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา
สํานวน วลี ถายโอนขอมูลจากเรื่องที่อาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการ
เรียนรูใ นสถานศึกษา

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
1
(2)
(English for Industrial Trades)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพท และสํานวนพืน้ ฐานที่ใชในการปฏิบตั ิงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม
3. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแ บบพึง่ พาตนเองโดยการเลือกใชสอ่ื และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอ มูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ
2. อานและปฏิบตั ิตามวิธีการ ขัน้ ตอนการปฏิบัตคิ มู อื ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภัยใน
โรงฝกงาน
3. สนทนาเพือ่ ขอหรือใหขอ มูล คําแนะนํา การใหบริการ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ โดยใชภาษา และ
ทาทางทีเ่ หมาะสม
4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
เลือกใชสอ่ื และเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ นศูนยการเรียนรูห รือแหลงสือ่ นอกสถานศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน
ขนาด รูปทรง ชือ่ วัสดุอปุ กรณ เครือ่ งมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเครือ่ งมือ เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูม อื เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านชาง สาธิต
วิธกี าร ชัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การเขียนรายงานสั้น ๆ (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ให
ขอมูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ าน สนทนาเรือ่ งเกีย่ วกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การ
วางแผนการเรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1224

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
(2)
(Business English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจคําศัพท พืน้ ฐานทางธุรกิจ
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ
3. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในทีท่ าํ งานทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษทีน่ าํ ไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ
5. เพือ่ ใหวางแผนและจัดการเรียนรูด ว ยตนเอง โดยเลือกกลยุทธการเรียน แหลงการเรียนรูส ่ือและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกจําแนกความหมายของคําศัพททางธุรกิจ ทีพ่ บในเรือ่ งที่ฟง หรืออาน และนําคําศัพท สํานวน
ภาษาตาง ๆ ทีใ่ ชในบริบททางธุรกิจ
2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเรือ่ งทีฟ่ ง หรือ อาน
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรือขอความสัน้ ๆ
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช
สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม
5. กําหนดแผนการเรียนรูไ ดดว ยตนเอง และปฏิบตั ิงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน
แหลงการเรียนรู สือ่ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เนือ้ หา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูม อื ศึกษาความหมาย
ของคําและศัพทเทคนิคพืน้ ฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท
การใหบริหาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชิญ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การสัง่ ซือ้ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอ มูล การใหบริการ การใชภาษาและทาทางในการ
สือ่ สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเรือ่ งราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
การวางแผนการเรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
2000-1225

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
1
(2)
(English for the Tourism Industry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจคําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานของการทองเทีย่ ว
2. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการอาน เนือ้ หาทางธุรกิจการทองเทีย่ วในชุมชน
3. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ ทองเที่ยว
4. เพือ่ ใหวางแผนและจัดการเรียนรูด ว ยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท ง้ั ในและนอกสถานศึกษา
5. เพือ่ ถายทอดประสบการณ ทีไ่ ดรบั จากการคนควาเนือ้ หาสาระดานการทองเทีย่ วเปนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเทีย่ วเปนภาษาอังกฤษ
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรือเรื่องราวทีเ่ กีย่ วของกับการทองเที่ยว แผนที่ รายการทองเที่ยว
3. นําเสนอ รายงาน เรือ่ งเกีย่ วกับแหลงทองทีใ่ นชุมนุม หรือสถานทีท่ ่ีมชี อ่ื เสียงทัง้ ในและ
ตางประเทศ
หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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4. สนทนาเพือ่ ขอและใหขอ มูลเกี่ยวกับเรือ่ งราวดานการบริการทองเทีย่ วในชุมชน โดยใชภาษาตาม
มารยาทสังคม
5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเทีย่ วของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายทีต่ ง้ั ไว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน เขียน เนือ้ หาเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วในประเทศไทยและตางประเทศ
บริการทองเทีย่ ว การโรงแรม การตอนรับ การจองหองพัก ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพืน้ ฐาน
ทางการทองเทีย่ ว การใชภาษาในการขอและใหขอ มูล การใหบริการ การแสดงความ คิดเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการสือ่ สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเรือ่ งราวเกีย่ วสถานที่
ทองเทีย่ ว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
2000-1226

ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
1
(2)
(English for Arts)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเนื้อหา – เอกสาร คูม อื งานศิลปะประเภทตาง ๆ
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ งานศิลปะแขนงตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงานศิลปะ
2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอ มูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบตั ิ การอาน เขียน เนือ้ หา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและ
ศัพทเทคนิคพืน้ ฐาน สี ขนาด สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิต
วิธกี าร ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอ มูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่ งราวกิจกรรมงานศิลปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเรือ่ งเกีย่ วกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ทีม่ อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ น
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเกีย่ วกับ วันสําคัญ ประเพณี ตามความสนใจ
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2000-1227

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานคหกรรม
1
(2)
(English for Home Economics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานคหกรรมเบือ้ งตน
2. เพือ่ ฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวดานคหกรรม
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วของกับงานคหกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม
2. ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คําชี้แจง คําแนะนํา เกีย่ วกับโภชนาการ คูมือการใช คูม อื การประดิษฐ
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ เปนคํา ประโยค หรือขอความสัน้ ๆ
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆเพือ่ แสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ
โดยใชสาํ นวนทางภาษาทีเ่ หมาะสมตามมารยามสังคม
5. สืบคนขอมูล หาคําศัพท เรือ่ งเกีย่ วกับงานคหกรรมจากแหลงสือ่ ทีห่ ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การฟง พูดโตตอบในสถานการณตา ง ๆ สนทนาเรือ่ งเกีย่ วกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอ มูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการสือ่ สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เรือ่ งราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลายสือ่ อิเล็กทรอนิกส วางแผนการเรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี ี
อยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
2000-1228

ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
1
(2)
(English for Agriculture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหรแู ละเขาใจคําศัพทพน้ื ฐาน และสํานวนภาษาทีท่ ใ่ี ชในการเกษตร
2. เพือ่ ใหใชสาํ นวนภาษาและมารยาททางสังคมทีเ่ หมาะสมในการสนทนาเกีย่ วกับเรือ่ งเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษทีน่ าํ ไปใชในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพททเ่ี กีย่ วของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ทีพ่ บในเรือ่ งที่
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร
2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความสัน้ ๆ
3. สนทนาเรื่องทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสาํ นวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม
หมวดวิชาสามัญ
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4. กําหนดแผนการเรียนรูด ว ยตนเอง และปฏิบตั ิตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชสอ่ื
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม จากแหลงการเรียนรูแ ละทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก
แผนปลิว โฆษณา คูม อื คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเกษตร
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพืน้ ฐานดาน พืช สัตว เครือ่ งมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอ มูลและบริการ
นําเสนอกิจกรรมเรือ่ งราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถิน่ โดยใชภาษา
และทาทางในการสือ่ สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สนทนาเรือ่ งเกี่ยวกับอาชีพเกษตร
คนควาเรือ่ งราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอื่น ๆ วางแผนการเรียน
โดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1229

ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง
1
(2)
(English for Fishery Industry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหรแู ละเขาใจคําศัพทพน้ื ฐาน และสํานวนภาษาทีท่ ใ่ี ชในการประมง
2. เพือ่ ใหใชสาํ นวนภาษาและมารยาททางสังคมทีเ่ หมาะสมในการสนทนาเกีย่ วกับเรือ่ งประมงและ
ในงานอาชีพประมง
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษทีน่ าํ ไปใชในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพททเ่ี กีย่ วของกับเทคโนโลยีในงานประมง ทีพ่ บในเรือ่ งที่
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง
2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความสัน้ ๆ
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม
4. กําหนดแผนการเรียนรูด ว ยตนเองและปฏิบตั ติ ามแผนโดยเลือกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ
เรียนรูส อ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมทัง้ ในและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐานการเรียนรูแ ละ
ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากสือ่ สิง่ พิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ
ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูม อื คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือเกี่ยวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา
และศัพทเทคนิคพืน้ ฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การแสดงความคิดเห็น
แสดงความรูส กึ เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเรือ่ งราวกิจกรรมเกีย่ วกับการประมง
ประเภทตาง ๆ หรือการบริการในทองถิน่ โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
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ของเจาของภาษา สนทนาเรือ่ งเกีย่ วกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม
และหนังสืออางอิงอืน่ ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา
2000-1230

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
1
(2)
(English for Agricultural Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหรแู ละเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร
2. เพือ่ ใหใชภาษาอังกฤษสือ่ สารในการประกอบอาชีพเกษตร
3. เพือ่ ใหนาํ ความรูภ าษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูท างวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
เกีย่ วของ จากแหลงความรูต า ง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีน่ าํ ไปใชในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพททเ่ี กีย่ วของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร
2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความสัน้ ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. สนทนาเกีย่ วกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสาํ นวนภาษาและมารยาททางสังคมทีเ่ หมาะสม
4. กรอกแบบฟอรมใบสัง่ ซือ้ สินคา และแบบฟอรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพเกษตร
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษทีใ่ ชคาํ ศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเกีย่ วของเบือ้ งตน
และสํานวนภาษาทีเ่ หมาะสมกับบริบท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ
เพื่อหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเยี่ยมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซื้อ – ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ
แบบฟอรมการสั่งซื้อ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม
และหนังสืออางอิงอื่น ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา
2000-1231

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
1
(2)
(English for Fishery Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหรแู ละเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีในงานประมง

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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2. เพือ่ ใหใชภาษาอังกฤษสือ่ สารในการประกอบอาชีพประมง
3. เพือ่ ใหนาํ ความรูภ าษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูท างวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี
เกีย่ วของ จากแหลงความรูต า ง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สือ่ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีน่ าํ ไปใชในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพททเ่ี กีย่ วของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง
2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความสัน้ ๆ จากภาพประกอบตาง ๆ เชน กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. สนทนาเกีย่ วกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอรมใบสัง่ ซือ้ สินคา และแบบฟอรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพประมง
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษทีใ่ ชคาํ ศัพททางการประมง เทคโนโลยีเกีย่ วของเบือ้ งตน
และสํานวนภาษาทีเ่ หมาะสมกับบริบท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ สํานวนภาษาเกีย่ วกับกิจวัตรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ
ตอบ เพือ่ หาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
การทําฟารม การใชภาษาในการซือ้ –ขาย การสัง่ ซือ้ จดหมายสัง่ ซือ้ แบบฟอรมการสัง่ ซือ้ และการกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรือ่ งราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอืน่ ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการเรียนรูใ นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1232

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
1
(2)
(Supplementary English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการอานออกเสียง อานเพือ่ ความเขาใจในเรือ่ งทัว่ ไป หรือทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพ
3. เพือ่ ฝกการวางแผน กลยุทธวิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพือ่ ใหเกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาทีจ่ าํ เปนในการเขียนและการพูด
2. เดาความหมายของคําศัพท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช
พจนานุกรมเพือ่ พัฒนาทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจ
3. อานออกเสียงบทอานไดถกู ตองตามหลักการอานออกเสียง อานเพือ่ ความเขาใจเรือ่ งราวทัว่ ไป
หรือทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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4. วางแผนการเรียน เพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ
เพือ่ ใหคน พบวิธีการเรียนของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน อานออกเสียง อานเพือ่ ความเขาใจสําหรับผูเ รียนทีม่ ี
ความบกพรองทางภาษา เพือ่ เปนพืน้ ฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ หรือจัดเนือ้ หา
ตามความจําเปนของผูเ รียน
2000-1233

ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1
(2)
(Internet English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจวิธีการใชอนิ เตอรเน็ตเบือ้ งตนในการสืบคันขอมูล
2. เพือ่ ใหรจู ักแหลงการคนควาเรือ่ งตาง ๆ โดยเลือกใชผา นทางเว็บไซต
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกบั การพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช Web browser , Search engines ในการสืบคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเรือ่ งทีน่ า สนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเรือ่ งทีอ่ า นจากเว็บไซต
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภ าษาอังกฤษทีไ่ ดจากเว็บไซตตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั วิ ธิ ีการใชอนิ เตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape, ศึกษา
Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ งทีส่ นใจ
และเรือ่ ทางวิชาชีพเพือ่ เปนพืน้ ฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน วางแผนการเรียน
โดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจ าก
การศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน
2000-1234

ภาษาอังกฤษโครงงาน
1
(2)
(English Project Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับ
ผูอ น่ื
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเรือ่ งทีส่ นใจ หรือเรือ่ งเกีย่ วกับวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภ าษาอังกฤษในหัวหัวขอเรือ่ งทีส่ นใจจากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ
หมวดวิชาสามัญ
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3. นําเสนอโครงงานที่จดั ทําเปนรายกลุม หรือรายบุคคล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั กิ ารทําโครงงานภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับเรือ่ ง หรือหัวขอทีส่ นใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธกี ารและใชสอ่ื ทีห่ ลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานที่
นําเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพือ่ น
2000-1235

ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1
(2)
(English for the Workplace)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการใชภาษาอังกฤษทีจ่ าํ เปนในสถานประกอบการ
2. เพือ่ ฝกทักษะการแกปญ
 หา การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอื่น
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการรูภ าษาอังกฤษ การแสวงหาความรูแ ละการเตรียมเขาสูก ารประกอบ
อาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อานชื่อ ปาย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาง ๆทีอ่ ยูใ นสถานประกอบการ
2. สอบถาม ใหขอ มูลเบื้องตนเกีย่ วกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลทีม่ าติดตอ
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคทีใ่ ชในสถานประกอบการ สํานวนภาษาอังกฤษทีจ่ าํ เปนตาง ๆ
4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ ทีจ่ าํ เปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ
5. บันทึก สรุปหลักฐานการเรียนรู จุดเดน จุดดอย ประเมินผลความกาวหนาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การอาน เขียน ภาษาอังกฤษเบือ้ งตนทีใ่ ชในสถานประกอบการ การอานชื่อ สถานที่
แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เครือ่ งหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ สอบถาม ใหขอ มูลเบือ้ งตน
เกีย่ วกับสถานทีท่ าํ งาน การตอนรับผูม าติดตอ การรับโทรศัพท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร บันทึกการ
เรียนรู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภ าษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน
2000-1236

การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1
(2)
(Independent Study in English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจกระบวนการเรียนรูภ าษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผสู อนภาษาอังกฤษเปนผูใ หคาํ ปรึกษา แนะนํา
2. เพือ่ ใหรจู ักการใชกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน
3. เพือ่ ใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูด ว ยตนเองโดยใชเทคโนโลยีทห่ี ลากหลายทีม่ อี ยูใ น
ศูนยการเรียนรูภ าษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนทีเ่ หมาะสมกับวิธีการเรียนรูข องตน วิเคราะห แกปญ
 หา
4. เขียนบันทึกการเรียนรู ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู นําเสนอ สรุปผล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดย
ฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพื่อ
การพั ฒ นาตนเองโดย เลื อ กใช สื่ อ เทคโนโลยี ที่เ หมาะสมกั บ วิ ธีก ารเรี ย นของตนที่ มีอ ยู ใ นศู น ย ก ารเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อที่หลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห จุดเดน จุดดอย
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู นําเสนอ สรุปผล
2000-1237

ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
1
(2)
(English Terminology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา
2. เพือ่ เพือ่ พัฒนาทักษะการอาน การเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยใชคาํ ศัพทเหลานี้เปน
พืน้ ฐาน
3. เพือ่ พัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูค าํ ศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรียนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ตนเรียน
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน เขียนคํา ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชีพของตน
3. รวบรวมคําศัพทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพือ่ นําไปใชในเปน
พืน้ ฐานในการอานเนื้อหาทางวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คนควา ความหมาย คําศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ เพือ่ เปนพืน้ ฐาน
พัฒนาทักษะการอานเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพ ฝกการใชคาํ ศัพทเหลานัน้ ในการเขียนประโยค

หมวดวิชาสามัญ
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2000-1238

ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ
1
(2)
(English for Food and Nutrition)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจภาษาอังกฤษทีใ่ ชในงานอาหารและโภชนาการ
2. เพือ่ ฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เรือ่ งราวดานงานอาหารและโภชนาการเบือ้ งตน
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ
2. อาน-ฟงเรือ่ งทีส่ าระเกีย่ วกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสม
กับบริบท
3. สนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย
ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม
4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค หรือขอความสัน้ ๆ
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพือ่ นําไปใช
ในเปนพืน้ ฐานเรียนในสาขาของตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบตั ิ การอาน เรือ่ งราวเกีย่ วกับดานการอาหารและโภชนาการเบือ้ งตน อุปกรณเครือ่ งมือการ
ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจําวัน การปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอน สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร การเสนอ/ใหขอ มูลและบริการงานจาง ใชภาษาและ
ทาทางในการสือ่ สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เรือ่ งราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
วางแผนการเรียนโดยใชสอ่ื เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ นศูนยการ
เรียนรูใ นสถานและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2000-1239

ภาษาอังกฤษเพือ่ การออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
1
(2)
(English for Clothing Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพืน้ ฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
2. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี อ การเรียนรูภ าษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา
2. อานเรือ่ ง สัญลักษณ ฉลาก ตาราง ฯ เกีย่ วกับการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผาเบือ้ งตน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม
4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเสือ้ ตาง ๆ ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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5. คนควา รวบรวมคําศัพท รูปภาพ เสือ้ ผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงสือ่ ที่
หลากหลาย หรือจากออินเตอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกีย่ วกับการ
ออกแบบ ตัดเย็บ เสือ้ ผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบริการ ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง
เสนอเงือ่ นไข การศึกษาคนวาเรือ่ งราวเกีย่ วกับวงการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผา จากแหลงสือ่ ตาง ๆ
2000-1240

ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิงานชาง
1
(2)
(Technical English on the Job)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพท และสํานวนพืน้ ฐานทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ านทางดานชาง
เทคนิค
2. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี อ ภาษาอังกฤษทีน่ าํ ไปใชในงานชางเทคนิค
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคทีเ่ กี่ยวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาทีเ่ กีย่ วของ
2. อานคูม อื และปฏิบตั ติ ามวิธีการ
3. อธิบาย บรรยาย ใหขอ มูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิค หรือประโยคสั้น ๆ
4. สนทนาเพือ่ ขอหรือใหขอ มูล คําแนะนํา การใหบริการ และขัน้ ตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา และ
ทาทางทีเ่ หมาะสม
5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงสื่อตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การใชภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับงานชาง เรียกชือ่ เครือ่ งมือ อุปกรณในการ
ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูม อื การใชเครือ่ งมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแนะนําตนเอง การตอนรับผูม าเยีย่ มชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดา นชางเทคนิคจากแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต สื่อของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพือ่ ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน
2000-1241

การเขียนจดหมายโตตอบ
1
(2)
(Commercial Correspondence)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจการเขียนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะการอาน และเขียนจดมาย
หมวดวิชาสามัญ
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3. เพือ่ ใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอวา วิธีการ
ชําระเงิน
3. อานและเขียนบัตรอวยพร จดหมายโตตอบทางสังคมในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ
จดหมายแสดงความยินดี สง e-mail , e-cards
4. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาที่ใชในจดหมาย บัตรอวยพร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries
and replies) จดหมายสัง่ ซือ้ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations
and replies) จดหมายแสดงความยินดี (Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบสัง่ ซือ้ บันทึก
ขอความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร
2000-1242

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานพาณิชยศิลป
1
(2)
(English for Commercial Arts)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานทั่วไปในงานพาณิชยศลิ ประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเกีย่ วกับงานพาณิชยศลิ ป
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ งานพาณิชยศลิ ป ประเภทตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงานพาณิชยศลิ ป
2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอ มูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค
อุปกรณ เครือ่ งมือ ศึกษาภาษาที่ใชในคําชี้แจงในคูมือ การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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จุดประสงค ประโยชนของสิง่ ทีผ่ ลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ ่ืน การ
ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อที่หลากหลายจาก แผนพับงาน
นิทรรศการ อินเตอรเน็ตเพือ่ ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน
2000-1243

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานวิจติ รศิลป
1
(2)
(English for Fine Arts)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานทั่วไปในงานวิจติ รศิลประเภทตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเกีย่ วกับงานวิจติ รศิลป
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจติ รศิลป
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ งานวิจติ รศิลปประเภทตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป
2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอ มูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวิจติ รศิลปประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนือ้ หา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษา
คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน อุปกรณ เครือ่ งมือ คูม อื ทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาทีใ่ ชในคําชีแ้ จงในคูม ือ
การออกแบบ สาธิต ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน บอกจุดประสงค ประโยชนของสิง่ ทีผ่ ลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ น่ื การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจติ รศิลปจากสือ่
ทีห่ ลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพือ่ ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ เปนพืน้ ฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน
2000-1244

ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ
1
(2)
(English Through Newspaper)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาทีใ่ ชในหนังสือพิมพ
2. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพือ่ ความเขาใจหนังสือพิมพ เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของ
กับอาชีพตาง ๆ
3. เพือ่ ใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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มาตรฐานรายวิชา
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวธิ กี ารอานแบบกวาด อานเพือ่ จับใจความ และอานเพื่อเอา
รายละเอียด เพือ่ ใหเกิดทักษะในการอาน
2. เดาความหมายของคําศัพท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ
3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทกั ษะการพูดหรือการเขียนขอความสัน้ ๆ
เพือ่ สรุปใจความสําคัญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ วิธกี ารอานหนังสือพิมพ เรือ่ งเนื้อหาทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพตาง ๆ อานเพือ่ ความเขาใจ
จากขาว สารคดีบนั เทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น
ๆ การใชประโยชนจากหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมทีน่ า ในใจจากหนังสือพิมพ
2000-1245

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
1
(2)
(Business English Conversation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชสอ่ื สารในสถานการณตา ง ๆ ทาง
ธุรกิจ
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตา ง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ
3. ถายโอนสัญลักษณ เครือ่ งหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเรือ่ งที่การฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค
หรือขอความสัน้ ๆ
4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเกีย่ วกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบตั ิการฟง ขอความ
เรื่อง ขอมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมูล การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงสือ่ ที่หลากหลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครือ่ งประดับอัญมณี
1
(2)
(English for Jewelry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานทัว่ ไปในงานเครือ่ งประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ
2. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเกีย่ วกับงานเครือ่ งประดับอัญมณี
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเครือ่ งประดับอัญมณี
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ งานเครือ่ งประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเครือ่ งประดับอัญมณี คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงานเครือ่ งประดับ อัญมณี
ประเภทตาง ๆ
2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ
สอบถามและใหขอ มูลสินคาเกีย่ วกับสินคา
และลักษณะของงาน
เครือ่ งประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่ งประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพืน้ ฐาน
อุปกรณ เครือ่ งมือ การอานคูม ือทีเ่ กีย่ วของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเบือ้ งตน
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเครือ่ งประดับอัญมณีจากสือ่ ทีห่ ลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน
2000-1247

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครือ่ งเคลือบดินเผา
1
(2)
(English for Ceramics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานทั่วไปในงานเครือ่ งเคลือบดินเผา
2. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเกีย่ วกับงานเครือ่ งเคลือบดินเผา
3. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเกีย่ วกับงานเครือ่ งเคลือบดินเผา
4. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเครือ่ งเคลือบดินเผา
5. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ งานเครือ่ งเคลือบดินเผาประเภทตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเครือ่ งประดับอัญมณี คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงานเครือ่ งเคลือบดินเผา
ประเภทตาง ๆ
หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอ มูลสินคาเกีย่ วกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่ งเคลือบดินเผาประเภทตางๆ
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพืน้ ฐาน
อุปกรณ เครือ่ งมือ
การอานคูม อื ทีเ่ กีย่ วของกับงานเครือ่ งเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านเบือ้ งตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ น่ื ขอบคุณ ผูม า
เยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบเครือ่ งเคลือบดินเผา จากสือ่ ทีห่ ลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ
อินเตอรเน็ต เพือ่ ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน
2000-1248

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานหัตถกรรม
1
(2)
(English for Handicrafts)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพืน้ ฐานทั่วไปในงานหัตถกรรม
2. เพือ่ ใหมี ความเขาใจการอานเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งเกีย่ วกับงานหัตถกรรม
3. เพือ่ ใหมคี วามเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม
4. เพือ่ ใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษทีม่ ีตอ งานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงานหัตถกรรม
2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอ มูลสินคาเกีย่ วกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรม จากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนือ้ หา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน
อุปกรณ เครือ่ งมือ การอานคูมอื ทีเ่ กีย่ วของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
เบือ้ งตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม
คนควาผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากสือ่ ทีห่ ลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)

ก - 29
2000-1249

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเครือ่ งหนัง
1
(2)
(English for Leather Work)
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบงานเครือ่ งหนัง คําศัพททเ่ี กีย่ วของกับประเภทของงาน เครื่องหนังประเภทตางๆ
2. สรุปขอมูลจากเรือ่ งทีอ่ า นโดยใชกลยุทธในการอานทีเ่ หมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ
สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเครือ่ งหนังประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเกีย่ วกับงานเครือ่ งหนังจากสือ่ และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนือ้ หา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพืน้ ฐาน
อุปกรณ เครือ่ งมือ การอานคูม อื ทีเ่ กีย่ วของกับงานเครือ่ งหนัง การออกแบบ สาธิต ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เบือ้ งตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ น่ื ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม
คนควาผลงานการออกแบบเครื่องหนังจากสื่อทีห่ ลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมคี วามสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน
2000-1250

ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1
(2)
(Fundamental Chinese 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนขั้นพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาจีนติดตอสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ เห็นความสําคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพืน้ ฐานในชีวติ ประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพืน้ ฐาน ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน
ทัว่ ๆ ไปในชีวติ ประจําวัน การขอและใหขอ มูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวติ ประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ก - 30
2000-1251

ภาษาจีนพื้นฐาน 2
1
(2)
(Fundamental Chinese 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนพืน้ ฐาน 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับทีส่ งู ขึน้
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะการใชภาษาจีนติดตอสือ่ สารไดตามสถานการณ
3. เพือ่ เห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอ มูล การอาน
ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรือ่ งที่อา น การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ
2000-1252

ภาษาญีป่ นุ พืน้ ฐาน 1
1
(2)
(Fundamental Japanese 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญีป่ นุ ขั้นพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาญีป่ นุ ติดตอสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ เห็นความสําคัญของการใชภาษาญีป่ นุ ในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพืน้ ฐานในชีวติ ประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญีป่ นุ พืน้ ฐาน ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาญีป่ นุ ทัว่ ๆ ไปในชีวติ ประจําวัน การขอและใหขอ มูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวติ ประจําวัน การเขียน
และอานประโยคงาย ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)

ก - 31
2000-1253

ภาษาญีป่ นุ พืน้ ฐาน 2
1
(2)
(Fundamental Japanese 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญีป่ ุนในระดับทีส่ งู ขึน้
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะการใชภาษาญีป่ นุ ติดตอสือ่ สารไดตามสถานการณ
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญี่ปุนตามสถานการณ การขอและใหขอ มูล การอาน
ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรือ่ งที่อา น การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ
2000-1254

ภาษาฝรัง่ เศสพืน้ ฐาน 1
1
(2)
(Fundamental French 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาฝรัง่ เศสติดตอสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน
3. เพือ่ เห็นความสําคัญของการใชภาษาฝรัง่ เศสในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพืน้ ฐานในชีวติ ประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝรัง่ เศสพืน้ ฐาน ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวติ ประจําวัน การขอและใหขอ มูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวติ ประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ก - 32
2000-1255

ภาษาฝรัง่ เศสพืน้ ฐาน 2
1
(2)
(Fundamental French 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
3. เพือ่ เห็นประโยชนของการใชภาษาฝรัง่ เศสในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอ มูล การ
อานขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรือ่ งทีอ่ า น การเขียนประโยคหรือขอความเกีย่ วกับ
งานอาชีพ
2000-1256

ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 1
1
(2)
(Fundamental German 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันขั้นพืน้ ฐาน
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3. เพื่อเห็นความสําคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพืน้ ฐานในชีวติ ประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวติ ประจําวัน การขอและใหขอ มูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวติ ประจําวัน
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)

ก - 33
2000-1257

ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 2
1
(2)
(Fundamental German 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะการใชภาษาเยอรมันติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ
3. เพือ่ เห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให ขอมูล การ
อานขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรือ่ งทีอ่ า น การเขียนประโยคหรือ ขอความเกีย่ วกับ
งานอาชีพ
2000-1301

วิถีธรรมวิถีไทย
2
(2)
(The Way of Thai Ethics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจประวัติ ความสําคัญและหลักธรรมของศาสนาทีต่ นนับถือ
2. เพือ่ ใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม
3. เพือ่ ใหมเี จตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนที่ดี
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวติ
2. ใชทกั ษะทางศาสนธรรมในการแกปญ
 หาเพือ่ พัฒนาตนเองและสังคม
3. เปนแบบอยางทีด่ ใี นการเผยแผศาสนธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวติ และสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา
พระสงฆกบั การเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาทีช่ าวพุทธและศาสนพิธี หรือ
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม
ประวัตทิ า นศาสดามูฮมั หมัด หลักคําสอนและหลักปฏิบตั ใิ นการพัฒนาตนเองและสังคม หรือ
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ศึกษาเกีย่ วกับ
พระคัมภีรเ กีย่ วกับชีวประวัติ
พันธกิจ
และคําสอนของพระเยซูคริสต
บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติตา ง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบตั ติ อ เพือ่ นมนุษย การเผยแผพระศาสนา
ของบรรดาอัครสาวก การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี หรือ
ศึกษาเกีย่ วกับศาสนาอื่น ๆ ตามความตองการของผูเ รียน
2000-1302

ภูมเิ ศรษฐศาสตร
2
(2)
(Geo-Economics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมศิ าสตรกายภาพทีส่ มั พันธกบั ปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร
เพือ่ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ีในการมีสว นรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบือ้ งตน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตรเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมศิ าสตรกายภาพ
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ หลักเศรษฐศาสตรเบือ้ งตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ แกไข
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร
และกิจกรรมพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของไทย
2000-1303

การดํารงชาติไทย
2
(2)
(Thai History and Administration)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความเปนมาของประวัตศิ าสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของไทย
2. เพือ่ ใหสามารถใชความรูเ กีย่ วกับเหตุการณสาํ คัญในประวัตศิ าสตรประเมินผลที่มตี อ การ
เปลีย่ นแปลงและความสัมพันธกบั ตางประเทศ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ตี อ การดํารงชีวติ อยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมใิ จในความเปนชาติไทย
และมีกิจนิสยั ทีด่ ีในการปฏิบตั ิตนเปนพลเมืองดี
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนิน
ชีวิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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2. ปฏิบตั ติ นตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ
3. เสนอแนะการมีสว นรวมในการดํารงความเปนชาติไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ
ปกครอง กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจําวัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2000-1304

โครงงานชุมชนสําคัญ
2
(2)
(Special Community Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพือ่ พัฒนาชุมชน
2. เพือ่ ใหสามารถใชขอ มูลเกีย่ วกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา ชุมชน
3. เพือ่ ใหมเี จตคติ อุดมการณ และความภาคภูมใิ จในชุมชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับองคประกอบของชุมชน
2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน
3. วางแผนจัดทําโครงการเพือ่ แกปญ
 หาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอยาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับขนาดและทีต่ ง้ั ของชุมชน
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร
การ
ปกครองสวนทองถิน่
จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เอกลักษณทางวัฒนธรรม หลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพือ่ พัฒนาชุมชน
2000-1305

คติไทยศึกษา
2
(2)
(Thai Folklore)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ทีเ่ ปนเอกลักษณของทองถิ่น
2. เพือ่ ใหสามารถปฏิบัตติ นเปนพลเมืองดีตามจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี แี ละมีความภาคภูมใิ จในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเอกลักษณของทองถิ่นเพือ่ การสืบทอดทางวัฒนธรรม
2. ประพฤติปฏิบตั ติ ามจารีต ประเพณีของทองถิ่นทีด่ ีงาม
3. เผยแพรวรรณคดีทอ งถิน่ และนันทนาการทีเ่ ปนเอกลักษณของทองถิ่นใหเปนทีร่ ูจกั
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ วัฒนธรรมพืน้ บาน จารีต ประเพณี วรรณคดีทอ งถิน่ และนันทนาการทีเ่ ปน
เอกลักษณและเอือ้ ตอการเปนพลเมืองดี
3000-1306

ภูมศิ าสตรกายภาพเพือ่ ชีวติ
2
(2)
(Physical Geography for Living)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจภูมศิ าสตรกายภาพทองถิ่นและพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
2. เพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทส่ี มั พันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี ในการมีสว นรวมพัฒนาสิง่ แวดลอมเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา
2. สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงนิเวศในทองถิ่น
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ และกิจกรรมพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทองถิน่
2000-1307

เหตุการณปจ จุบนั
2
(2)
(Current Affairs)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหเขาใจวิธกี ารทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจ จุบนั ดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
2. เพือ่ ใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจ จุบนั
การผสมผสานทางวัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาการและภูมปิ ญ
 ญาไทย ดวยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี แี ละมีความภาคภูมใิ จในบรรพชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเหตุการณสาํ คัญทีเ่ ปนปจจุบันดวยวิธกี ารทางประวัติศาสตร
2. ประพฤติปฏิบตั ติ นตามธรรมเนียมของบรรพชน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารทางประวัติศาสตร เพื่อวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมปิ ญ
 ญาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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2000–1401

วิทยาศาสตรพน้ื ฐาน
2
(3)
(Basic Science)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. เขาความสัมพันธของสิ่งแวดลอม สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เขาใจสมบัตแิ ละองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
4. เขาใจชนิดของแรง การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ งาน และพลังงาน
5. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. อธิบายความสัมพันธของสิง่ แวดลอม สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปองกันและหลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีก่ อใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม
4. สังเกตและอภิปรายสมบัตแิ ละองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ งาน และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร หรือ
โครงงานวิชาชีพ การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสิง่ มีชีวติ ใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โครงสรางของอะตอม สมบัตขิ อง
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ งาน พลังงาน
2000–1420

วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม
2
(3)
(Industrial Science)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจการวัดปริมาณทางฟสกิ ส ปริมาณ เวคเตอร การรวมเวคเตอร และการคูณเวคเตอร
3. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง การ
สมดุลของแรง งาน พลังงาน และกําลัง
4. เขาใจสมบัตแิ ละการเกิดของคลืน่ คลื่นกล คลืน่ แมเหล็กไฟฟา คลืน่ แสง และคลืน่ เสียง
5. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. ทดลอง อภิปราย การวัดปริมาณทางฟสกิ ส ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร และการคูณ
เวคเตอร
2. อธิบายระบบและชนิดของแรง
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง การสมดุลของแรง งาน
พลังงาน และกําลัง
หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ก - 38
4. อธิบายสมบัตขิ องคลืน่ กล และความสัมพันธระหวาง ความถี่ ความยาวคลื่น และอัตราเร็วของ
คลืน่
5. อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทัง้ ประโยชนและอันตรายของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับปริมาณทางฟสกิ ส แรง การเคลือ่ นทีแ่ บบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย
แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคลือ่ นทีข่ องนิวตัน โมเมนต และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน กําลัง ประสิทธิภาพ คลืน่ และสมบัตขิ องคลื่น คลืน่ กล คลืน่ แมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
2000–1421

วิทยาศาสตรประยุกต
2
(3)
(Applied Science)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวฒ
ั นาการของ
สิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวติ
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชวี ภาพตอสังคมและสิง่ แวดลอม
3. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ
4. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกริ ยิ าเคมีทส่ี าํ คัญของพอลิเมอร
5. เขาใจสมบัติ และการเกิดคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
6. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด มิวเท
ชัน วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ ตี อ สังคมและสิง่ แวดลอม
3. อธิบายเกีย่ วกับกระบวนการและผลิตภัณฑตา ง ๆ ทีไ่ ดจากการกลัน่ ลําดับสวนน้าํ มันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ จากสารในผลิตภัณฑ ทัง้ กอนและหลังการนําไปใชประโยชน
4. สังเกตและอธิบายการเกิด และสมบัตขิ องพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม
5. อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทัง้ ประโยชนและอันตรายของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
วิวฒ
ั นาการของ
สิง่ มีชวี ติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกริ ยิ าเคมี
ปโตรเลียม และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร
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วิทยาศาสตรเกษตร
2
(3)
(Agro – Science)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวฒ
ั นาการของ
สิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวติ
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชวี ภาพตอสังคมและสิง่ แวดลอม
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับสิ่งแวดลอม
4. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียม และผลิตภัณฑ
5. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกริ ยิ าทีส่ าํ คัญของสารชีวโมเลกุล
6. เขาใจสมบัติ และองคประกอบของสารละลาย สารบริสทุ ธิ์ คอลลอยด สายแขวนลอย กรด
เบส เกลือ การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี และผลทีม่ ตี อ สิ่งแวดลอม
7. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเท
ชัน วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ ตี อ สังคมและสิง่ แวดลอม
3. อธิบายเกีย่ วกับกระบวนการและผลิตภัณฑตา ง ๆ ทีไ่ ดจากการกลัน่ ลําดับสวน น้าํ มันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ จากสารในผลิตภัณฑ ทัง้ กอนและหลัง การนําไปใชประโยชน
4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัตขิ องพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง เหมาะสม
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย สารบริสุทธิ์ คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ
การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี และผลที่มตี อ สิง่ แวดลอม
6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน กรด
ไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม วิวฒ
ั นาการของ
สิง่ มีชวี ติ มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ ตี อ สังคม
และสิง่ แวดลอม
ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ปญหาสิง่ แวดลอม
การนําความรูไ ปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมในทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
สารละลาย ปฏิกริ ยิ าเคมี สารทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าเคมีทม่ี ผี ลตอสิ่งมีชวี ติ และสิ่งแวดลอม ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาติ และน้าํ มันดิบ พอลิเมอร มลภาวะที่เกิดขึ้นจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
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วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
2
(3)
(Environmental Science)
จุดประสงครายวิชา
1. มีความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมเบื้องตน
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีความตระหนัก และมีกจิ นิสยั ทีด่ ตี อ สิง่ แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาสิง่ แวดลอมในทองถิน่
3 ปองกันและหลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีก่ อใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร มลพิษสิง่ แวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข
2000-1424

โครงงานวิทยาศาสตร
4
(*)
(Science Project)
จุดประสงครายวิชา
1 เข า ใจความหมายของโครงงานวิ ท ยาศาสตร ความแตกต า งของโครงงานวิ ท ยาศาสตร
ประเภทตาง ๆ
2 เขาใจขัน้ ตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจยั
3 ใชทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคิด ทําและแกปญ
 หา
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลทีไ่ ดจากการศึกษา ใหผอู น่ื เขาใจ
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 ใชความรูแ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเรื่องที่ผูเรียนที่ความถนัดหรือ
สนใจ
2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิน้ งานใหผอู น่ื เขาใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิ ท ยาศาสตร โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร นํ า เสนอผลงานต อ ผู อื่ น จั ด นิ ท รรศการทาง
วิทยาศาสตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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ชีวเคมี
2
(3)
(Biochemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจสมบัตแิ ละองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ สารประกอบ สารละลาย
สารบริสุทธิ์ คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี และผลทีม่ ตี อ
สิง่ แวดลอม
2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกริ ยิ าทีส่ าํ คัญของสารชีวโมเลกุล
3. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต และอภิปรายเกีย่ วกับสมบัตแิ ละองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ
สารประกอบ สารละลาย สารบริสุทธิ์ คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การ
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมี และผลที่มตี อ สิง่ แวดลอม
2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสรางอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารบริสทุ ธิ์
คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารทีเ่ กิดจาก ปฏิกริ ยิ าเคมีทม่ี ตี อ สิง่ แวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไ ปประยุกตใช ในวิชาชีพ
และชีวติ ประจําวัน
2000-1426

เคมีพน้ื ฐาน
2
(3)
(Basic Chemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกริ ยิ าเคมีทส่ี าํ คัญของพอลิเมอร
4. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน
2 อธิบายเกีย่ วกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ จากสารในผลิตภัณฑ ทัง้ กอนหรือหลังการนําไปใชประโยชน
3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัตขิ องพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง เหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกีย่ วกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ มลภาวะจากการ
แยกแกสธรรมชาติและน้าํ มันดิบ พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก กาว สี มลภาวะทีเ่ กิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
2000-1427

ฟสกิ สพน้ื ฐาน 1
2
(3)
(Basic Physics 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ สมบัตแิ ละการเกิดของคลืน่ คลืน่ กล คลืน่ แมเหล็กไฟฟา คลืน่ แสง คลืน่ เสียง
2. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายสมบัตขิ องคลืน่ กล และความสัมพันธระหวางความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว ของคลืน่
2 อธิบายการเกิดคลืน่ เสียง ความเขมของเสียง การไดยนิ เสียง คุณภาพของเสียง
3 อธิบายสเปกตรัมของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา รวมทัง้ ประโยชนและอันตรายของคลืน่ แมเหล็ก ไฟฟา
4 อธิบายสมบัตขิ องแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การเกิดคลืน่ ความถี่ ความยาวคลื่น การเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ คลื่นกล คลืน่ เสียง ความ
เขมของเสียง การไดยนิ เสียง คุณภาพของเสียง สเปกตรัมของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา คลืน่ แสง
การ
สะทอนของแสง การหักเหของแสง แสงสีและการมองเห็น การผสมแสงสี และการประยุกตใช
2000-1428

ฟสกิ สพน้ื ฐาน 2
2
(3)
(Basic Physics 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสกิ ส ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคูณเวคเตอร
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง การ
สมดุลของแรง งาน พลังงาน และกําลัง
3. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสกิ ส ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคูณ เวคเตอร
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง การสมดุลของแรง งาน
พลังงาน และกําลัง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการวัดปริมาณทางฟสกิ ส ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคูณเวกเตอร
ระบบและ ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง การสมดุลของแรง งาน พลังงาน
กําลัง และการประยุกตใช
2000-1429

ฟสกิ สพน้ื ฐาน 3
2
(3)
(Basic Physics 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ การเคลื่อนที่เชิงเสนตรงในแนวราบ การเคลื่อนที่อยางอิสระในแนวดิ่ง การเคลื่อนแบ
วงกลม การเคลือ่ นทีแ่ บบโปรเจคไตล การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลือ่ นทีบ่ นทางโคง
2. เขาใจสมการการเคลือ่ นทีข่ องนิวตัน โมเมนตัม การเปลีย่ นแปลงโมเมนตัม
3. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคลือ่ นทีเ่ ชิงเสนตรงในแนวราบและแนวดิ่ง แบบวงกลม แบบ
โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่บนทางโคง รวมทั้ง
นําไปใชประโยชน
2 ทดลอง อธิบายกฏการเคลือ่ นทีข่ องนิวตัน สมการการเคลือ่ นทีข่ องนิวตัน โมเมนตัม และ การ
เปลีย่ นแปลงโมเมนตัม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเสนตรงในแนวราบ การเคลื่อนที่อยาง อิสระในแนวดิ่ง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล การเคลื่อนที่แบบ ซิมเปลฮารโมนิค การเคลื่อนที่แบบ
หมุน การเคลือ่ นทีบ่ นทางโคง สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช
2000-1430

ชีววิทยาพื้นฐาน
2
(3)
(Basic Biology)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวัฒนาการของ
สิง่ มีชวี ติ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวติ
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชวี ภาพตอสังคมและสิง่ แวดลอม
3. นําความรูไ ปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ก - 44
มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด มิวเท
ชัน วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ ตี อ สังคมและสิง่ แวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
วิ วั ฒ นาการของสิ่ งมี ชี วิ ต เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ความหลากหลายทางชี วภาพ และผลที่ มีต อ สั ง คมและ
สิง่ แวดลอม รวมทั้งการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
2000-1501

คณิตศาสตรประยุกต 1
2
(2)
(Applied Mathematics 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน และนําไปใชในการ
แกปญ
 หาได
2. มีความคิดรวบยอดเรือ่ งเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram) และนําไปใชในการแกปญหาทีเ่ กีย่ วกับการหา
สมาชิกและจํานวนสมาชิกของเซตได
4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได
5. นําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดจากเรือ่ งอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน เซตและการ
ดําเนินการของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการ
เรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน
เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram) การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
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2000-1520

คณิตศาสตรประยุกต 2
2
(2)
(Applied Mathematics 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งเลขยกกําลัง ลอการิทมึ สถิติและความนาจะเปน
2. เพือ่ ใหสามารถนํากระบวนการ และวิธกี ารของเลขยกกําลัง ลอการิทึม สถิตแิ ละความนาจะ
เปนไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับเลขยกกําลัง ลอการิทมึ สถิติและความ
นาจะเปน
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับจํานวนจริงทีอ่ ยูใ นรูปเลขยกกําลังและลอการิทมึ ทีเ่ ปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญ
 หาได
2. รูแ ละใชวธิ สี าํ รวจความคิดเห็นอยางงายและนําผลทีไ่ ดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได
3. เลือกใชคา กลางทีเ่ หมาะสมและวิเคราะหขอ มูลเบือ้ งตนกับขอมูลที่กาํ หนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได
4. สามารถวิเคราะหขอ มูลเบือ้ งตนของการวัดการกระจายโดยใชสว นเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการ
หาตําแหนงทีข่ องขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได
5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได
6. ใชความรูเ กีย่ วกับความนาจะเปนในเรือ่ งการทดลองสุม เหตุการณ และนําผลทีไ่ ดชว ยในการ
คาดการณ ตัดสินใจ และแกปญ
 หาบางอยางได
7. นําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดจากการเรียนเรือ่ งเลขยกกําลัง ลอการิทมึ สถิติและความนาจะเปนไป
ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องเลขยกกําลัง ลอการิทึม สถิติและความ
นาจะเปน
2000-1521

คณิตศาสตรประยุกต 3
2
(2)
(Applied Mathematics 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมนิ ันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบือ้ งตน
2. เพือ่ ใหสามารถนํากระบวนการ และวิธกี ารของอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมนิ นั ท และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมนิ ันท
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชความรูเ รือ่ งอัตราสวนตรีโกณมิตขิ องมุมที่กาํ หนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วกับการวัดได
2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด จุดกึง่ กลาง ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง
ได
3. สรางสมการเสนตรง เสนขนาน เสนตัง้ ฉาก และนําไปใชได
4. มีความคิดรวบยอดในเรือ่ ง เมตริกซและการดําเนินการ ดีเทอรมนิ ันทและการหา ดีเทอรมนิ นั ท
ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจริงได
5. นําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดจากการเรียนดีเทอรมนิ นท ไปประยุกตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน
ไมเกินสามตัวแปรได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญ
 หาในเรือ่ งอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอร
มินันท และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน
2000-1522

คณิตศาสตรประยุกต 4
2
(2)
(Applied Mathematics 4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมนิ นั ท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบือ้ งตน
2. เพือ่ ใหสามารถนํากระบวนการ และวิธกี ารของอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินนั ท และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมนิ ันท
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธแ ละฟงกชั่นในรูปตาง ๆ เชน สมการ กราฟ และ
ตาราง
2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต หาพจนทั่วไปของลําดับจํากัด และ
หาพจนตา ง ๆ ของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิตได
3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจน แรกของอนุ กรมเลขคณิ ตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได
4. แกอสมการตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ ฟงกชน่ั ในการแกปญ
 หาได
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาที่กําหนดใหและนําไปใชในการ
แกปญ
 หาได
6. นําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดจากการเรียนเรือ่ งความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ กําหนดการ เชิงเสน
ลําดับและอนุกรม ไปประยุกตในการเรียนรูง านอาชีพและชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และการแกปญ
 หาในเรือ่ งความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ กําหนดการ
เชิงเสน ลําดับและอนุกรม
2000-1523

คณิตศาสตรประยุกต 5
2
(2)
(Applied Mathematics 5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งคณิ ต ศาสตร กั บ การออกแบบ คณิ ต ศาสตร กั บ การวั ด
คณิตศาสตรกบั การประกอบอาชีพ และภาษี
2. เพือ่ ใหสามารถนํากระบวนการ และวิธกี ารของคณิตศาสตรกบั การออกแบบ คณิตศาสตรกับการ
วัด คณิตศาสตรกบั การประกอบอาชีพ และภาษี ไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ คณิตศาสตร
กับการวัด คณิตศาสตรกบั การประกอบอาชีพ และภาษี
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย วิธีการคํานวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ
กําไร
2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาได
3. สามารถคํานวณหาคาเกีย่ วกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได
4. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ เสนตรง รูประนาบ รูปทรงเรขาคณิต สรางรูปเรขาคณิต
5. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได
7. สามารถนําความรูเ รือ่ งคณิตศาสตรกบั การออกแบบ คณิตศาสตรกับการวัด คณิตศาสตรกับการ
8. ประกอบอาชีพ และภาษี แกปญ
 หาในสถานการณจริงได
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา ฝ ก ทั ก ษะการคิ ด คํ า นวณและฝ ก การแก ป ญ หา ในเรื่ อ งคณิ ต ศาสตร กั บ การออกแบบ
คณิตศาสตรกับการวัด คณิตศาสตรกบั การประกอบอาชีพ และภาษี

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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คณิตศาสตรประยุกต 6
2
(2)
(Applied Mathematics 6)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องการหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบือ้ งตน
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพื้นที่ และปริมาตรของ
รูปทรงชนิดตาง ๆ สถิตทิ ดลองและแบบแผนการทดลองเบือ้ งตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับการหาพื้นที่ และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดตาง ๆ สถิตทิ ดลองและแบบแผนการทดลองเบือ้ งตน
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชความรูเรื่องพื้นที่ ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตรที่ไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได
2. ใชความรูเ รือ่ งพืน้ ที่ และปริมาตรแกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วกับการวัดได
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองทีเ่ หมาะสมกับขอมูลทีก่ าํ หนดตามวัตถุประสงคทต่ี อ งการได
4. วิเคราะหขอ มูลตามขัน้ ตอน และใชสถิตใิ นการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง
5. ใชคา สถิตทิ ไ่ี ดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญ
 หาในเรือ่ งการหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงชนิด
ตาง ๆ สถิตทิ ดลองและแบบแผนการทดลองเบือ้ งตน
2000-1525

คณิตศาสตรประยุกต 7
2
(2)
(Applied Mathematics 7)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลสั เบือ้ งตน และเศษสวนยอย
2. เพือ่ ใหสามารถนํากระบวนการ และวิธกี ารของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลสั เบือ้ งตน
และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบือ้ งตน และเศษสวนยอย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย รูปแบบ และหาผลลัพธที่เกิดจากการบวก ลบ คูณ หาร การยกกําลัง n และ
รากที่ n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญ
 หาได
2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วและการบวก ลบ คูณ หาร ของจํานวนเชิงซอนในรูป
เชิงขั้ว
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3. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวยเมื่อกําหนดสวนตาง ๆ ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได
5. มีความเขาใจเกีย่ วกับเศษสวนยอย และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบทีก่ าํ หนดใหได
6. นําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดจากการเรียนเรือ่ งจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลสั ไปประยุกตใน
การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบือ้ งตน และเศษสวนยอย
2000-1526

คณิตศาสตรประยุกต 8
2
(2)
(Applied Mathematics 8)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งเรือ่ งบําเหน็จ หุน ตัว๋ เงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาเสื่อมราคา คาจาง
เลขดัชนี และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบือ้ งตน และเศษสวนยอย
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถคํานวณและหาคาเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และ
มูลคาของเงินได
2. นํ า ความรู เ รื่ อ งบํ า เหน็ จ หุ น ตั๋ ว เงิ น ค า เสื่ อมราคา ค า จ า งเลขดั ช นี และมู ล ค า ของเงิ น ใช
แกปญ
 หาในสถานการณจริงได
3. นําความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ หุน ตั๋วเงินคาเสื่อมราคา คาจาง เลขดัชนี และมูลคาของเงิน ไป
เชือ่ มโยงกับวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญ
 หาบําเหน็จ หุน ตัว๋ เงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี
มูลคาของเงิน

หมวดวิชาสามัญ

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
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คณิตศาสตรประยุกต 9
2
(2)
(Applied Mathematics 9)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเรือ่ งเวกเตอร ฟงกชนั ตรีโกณมิติ พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
2. เพื่อใหส ามารถนํากระบวนการ และวิ ธีการของเวกเตอร ฟงกชันตรีโ กณมิติ พื้นที่ผิ ว และ
ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ
3. เพือ่ ใหมเี จตคติทด่ี ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ
ปริมาตร
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดในเรือ่ งเวกเตอร และการคํานวณเกีย่ วกับเวกเตอรและนําความรูเ รือ่ งเวกเตอร
ไปใชแกปญ
 หาได
2. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับฟงกชนั ตรีโกณมิตแิ ละการคํานวณเกีย่ วกับฟงกชนั ตรีโกณมิตแิ ละนํา
ความรูเ รือ่ งฟงกชนั ตรีโกณมิติไปใชแกปญ
 หาได
3. ใชความรูเ กีย่ วกับความกวาง ความยาว พืน้ ที่ พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และการแกปญหาในเรื่องเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ
ปริมาตร
2000-1601

พลศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
1
(2)
(Physical Education for Personal Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมที กั ษะพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนสําหรับการเลนกีฬาทีต่ นสนใจ
2. เพือ่ ใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพและ สมรรถภาพ
3. เพือ่ ฝกฝนน้าํ ใจนักกีฬา เกิดระเบียบวินยั เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตทักษะการเคลือ่ นไหวเบือ้ งตนของการลนกีฬาทีต่ นสนใจไดถกู ตอง
2. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและน้าํ ใจนักกีฬา
3. ออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ
กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช. 2545)
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ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวติ
1
(1)
(Home Education and Safety)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง
2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวติ ทีม่ ีพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. เพือ่ ใหรจู ักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพือ่ ปองกันอันตรายจากสิง่ เสพติด
มาตรฐานรายวิชา
1. ปองกันและหลีกเลีย่ งปจจัยเสีย่ งหรือพฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพ อุบตั เิ หตุ การใชยา
สารเสพติด และความรุนแรง
2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ปฏิบตั โิ ครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวติ 1 โครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด
อุบตั เิ หตุ และการใชยา
2000–1603

การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2
(3)
(Quality of Life Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ และการปองกัน
โรค
2. เพือ่ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวติ ของตนเอง
และครอบครัว
3. เพือ่ ใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยใน
ชีวติ ประจําวันได
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกวิธกี ารวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม
2. มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั คนในครอบครัว เพือ่ น และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา สม่าํ เสมอ
4. ใหความรวมมือในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากลในสถานศึกษาดวยความมี
น้าํ ใจนักกีฬา
5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
หมวดวิชาสามัญ
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6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได
7. ไมเกีย่ วของกับสิ่งเสพติด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝ กปฏิ บั ติ ก ารดํ า เนิ นชี วิ ต เรื่ องหลั กปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษา สุ ข อนามั ย ในวั ย รุ น
วัฒนธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดว ยการเลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ
เขากับการดําเนินชีวติ
2000–1604

การจัดระเบียบชีวติ เพือ่ ความสุข
2
(3)
(Life Management for Happiness)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในเรือ่ งพัฒนาการของวัยรุน
2. เพือ่ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ
3. เพือ่ ใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข
4. เพือ่ ใหสามารถดําเนินชีวติ ประจําวันไดอยางมีความสุข
มาตรฐานรายวิชา
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุน ทีเ่ หมาะสมกับเพศ วิถชี วี ิตและวัฒนธรรมไทย
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี
5. มีทกั ษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวิถีและ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนา
สุขภาพของงตนเอง
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2000–1605

การออกกําลังกายเพือ่ เสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
1
(2)
(Physical Fitness for Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย
2. เพือ่ ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
3. เพือ่ ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมทีจ่ ะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคลือ่ นไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา
และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชีพหรืองานทีป่ ฏิบตั ิ
2. ออกกําลังกายเปนประจําสม่าํ เสมอ
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลไกของรางกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล
กิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อาหาร
และโภชนาการทีช่ ว ยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบตั ิ โครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่
เหมาะสมสําหรับตนเองเพือ่ พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมที่จะประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ
2000–1606

การปองกันตนเองจากภัยสังคม
1
(2)
(Self Defense)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพ ระหว า งเพศที่ เ หมาะสมของวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย ง และ
สถานการณทไ่ี มปลอดภัย
2. เพือ่ ใหรกั การออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเ สมอ
3. เพือ่ ใหมีทกั ษะในการปองกันตนเองจากภัยสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. มีทกั ษะในการปฏิเสธ และทักษะในการสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสม
2. ออกกําลังกายดวยทาพืน้ ฐานของศิลปปองกันตัวอยางสม่าํ เสมอ
3. ประเมินและหลีกเลีย่ งปจจัยเสี่ยง / สถานการณทไ่ี มปลอดภัยได
4. ไมเกีย่ วของกับสารเสพติดทุกชนิด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทักษะการสรา งสัมพันธภาพ เจตคติ และคา นิยมทางเพศตามวั ฒนธรรมไทย แนวทางการ
ปองกันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนา
หมวดวิชาสามัญ
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สมรรถภาพทางกายดวยกีฬาที่นําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการ
ออกกํ า ลังกาย การสรา งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ และการวางตน เพื่ อ นํา ไปสู ก ารป อ งกั นตนเองจากภั ย สัง คมและ
สภาพแวดลอมทีเ่ ปนอันตราย
2000–1607

พลศึกษาเพือ่ พัฒนากายภาพเฉพาะทาง
1
(2)
(Physical Education for Disabled)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง
2. เพือ่ ใหมที กั ษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. เพือ่ ใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพฒ
ั นาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรูเ กีย่ วกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอ น่ื
2. สาธิตทักษะการเคลือ่ นไหวเพือ่ ฝกการพัฒนากลามเนือ้ เฉพาะสวนไดอยางถูกตอง
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและน้าํ ใจนักกีฬา
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสม่าํ เสมอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด
ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเนื้อในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง
2000–1608

พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต
1
(1)
(Development and Life Skill)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน
2. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ เพือ่ น ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย
3. เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ติ นใหปลอดจากโรค ปองกันอันตรายจากสิง่ เสพติด และการใชยา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได
2. มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ครอบครัวและกลุมเพือ่ น
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
4. ปองกันและหลีกเลีย่ งปจจัยเสีย่ งจากโรคติดตอ สิง่ เสพติด และการใชยา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
จิต ตามวั ย ของตนเอง การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อ กั น ปญ หาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมทางเพศที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สิง่ แวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใชยา
และการแกปญหาสุขภาพ
2000–1609

สุขภาพกับการทํางาน
1
(1)
(Health and Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน
2. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชสทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานตามกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยในการทํางาน
3. เพือ่ ใหตระหนักถึงหลักปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ เพื่อลดความตึงเครียดและความเหนื่อย
ลาจากการทํางานไดถกู ตอง
2. เลือกใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ
ตางๆ
3. บอกอิรยิ าบถทีถ่ กู ตองในการปฏิบตั งิ านแตละชนิด
4. ปฏิบตั โิ ครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน 1 โครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห สภาพแวดลอมในการทํ างาน อิ ริยาบถที่ ถูกตองในการปฏิบัติ งานแตละชนิ ด
หลักปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ เพื่อลดความตึงเครียดและความเหนื่อยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน
2000–1610

ความปลอดภัยในโรงงาน
1
(1)
(Safety in Industry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ ใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย
3. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชสทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานตามพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได
หมวดวิชาสามัญ
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมได
3. ปฏิบตั ติ นใหปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในการทํางาน
4. เลือกใชสทิ ธิขน้ั พื้นฐานในการทํางานได
5. ปฏิบตั โิ ครงงานเกีย่ วกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา สํ า รวจ และวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มในการทํ า งาน สภาพที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง าน
(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน
2000–1611

ความปลอดภัยในงานเกษตร
1
(1)
(Safety in Agriculture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย
2. เพือ่ ใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย
3. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชสทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุไดถูกตองตามหลักการ
2. ปฏิบตั งิ านเกษตรไดอยางปลอดภัย
3. เลือกใชสทิ ธิขน้ั พื้นฐานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ
4. ปฏิบตั โิ ครงงานเพือ่ เสริมสรางสุขภาพและลดความเสีย่ งในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตร
เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพื่อเสริมสรางสุขภาพและ
ลดความเสีย่ งในการทํางานเกษตร
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